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 (یجداخنادنمرثح ) امنیس هداتس موبلآ

 نگربسدنک
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 + تالیمحت - ۱۹۴۷ لاس دوش ۵
 سعید تل نانتمرد هند
 شیارآ و سابل یساتع لدم -ییون نتسادو
 دو لیصت ماگنخب ههورگ» ملیق دد تکرش
 ٍمدمع اهملیق رد یزاب همادا سبسو هاقتناد
 دن رییماهیهامهک لورم نتیاحت اد :اهملیخ
 !تیچتبقح دنایوجارجام -ریدقت یزاب



 - منامرب نعمم لقا
 یتیکرت هيات یا

 شبا یاهدیشوک برق نا
 یو یتنع « دنوارخ ی +
 ميتياهرتعارج یدرب تواخ
 ملیق یانق و میروآ هوجوب
 کرک ا تایصوصخ ار
 «میهدراکز سو ققاوتءاخ

 نمرات »یاهفرح نیا
 دای هب اد مدآ ۰ ثالیح
 هکوزادنایم یهب اتم
 «فداصتدملیفدیژولو وا
 ون نددوآ دوجوهب یارم
 کن ریی» گن زاصاخأقا
 «دیفسومایس هب كيووت» و
 قعلارنندوب هداد ره
 تارصت شالت نیا ذا هک
 دندوب هتفرگ ین یئوکیت
 تسینیدیدرت زین دابنیاو
 اهنآ هكرتعم شتوک هک
 .دوبدهاوخ «شخب لساح»
 یرایذا ودنیا هک وصتی
 « یزادرپدون > دادبملیق
 « رشیف یرسچ » نوچمع
 و هناهدوب داددوخرب بت

 ًااداتسا « یزادرپدوت
 رثومیمهس ادتمس«رشیف»
 زاشف ستهب هچره نخ رد
 « یزول : بولطم رفستآ
 «تسا هتشاد

 نیاذاًامق «یزولد
 رس دملفنیا هتشناوت هک
 یلیخ دیاب ؛دئاب ماجنا
 ژایشیپهچ ,دشاب لاحشوخ

 هیامرس یور دوبت یضاح
 ًادرفتمو دنکك سيد دوخ
 هالابهکنآ ات هناسب ارلیق
 نیودلک ورتمیتاپمک هرخ
 یعاصكيرتتهبیتاحریام
 یوریراذک هیامرس رمادد
 ابیرقتقفاوتب انبو دعلیق
 زارسا یتحو مهم

 زا سپ زین یتویدانس یو
 نآ امار ب-بانک ندناوخ

 یاربباتک یاد هدوب بیجع
 دوباریعو باذج نانجنآ نم
 فرلریهراییهبار يتماعت هک
 قوت نودب ۰ تعاس دنچ

 دانعیا : ميناوخ عانضتاو
 یا اهاکآدوع#ت ری نانچ
 هکنآ زا شیک داهن نم یور
 هسب هکیلاحرد متخ شمامت
 آ یاهارجام یکانیالع

 ناس# .متوب هد

 متروص میوکب رگا . تفای
 دوب هفرگارف تا لس از
 هب ینخس هجوجیپ عقاورد
 رطاخ نیم. ماهقک قارفا
 نم زا هوج » یو کدوب
 لی راتسپیمابآ هک دیسرپ

 تیونب باتناتساد ساسا
 مدرک هکیرکف تل . ناب
 ری املس رتپا هک دوب ییا
 میت رعا نوچ :تسا نکس
 لاحرد هام هک یتیابیم مسی بدان نی متقرگیم
 2 یسم رس هسب ندرک هیرع
 2 مدرب

 هبرتیپ لاحرهج
 لیامترطاتبد یژول صوت
 ماجتاس.یدوخءدامل قو

 یویداتس نتشوت هب میصم
 زوسح وا اما .دع روبزم
 ویداتس نیا تلف ذا شیپ
 مولمم هک دوب هتوت اد

 نتخاس ملیف قح اهنآ
 :دنرادنا بانک یا

 تازایتمادقوقحیمامت هچ
 ایدادربهرهب هب طوب
 یسیئوسدسکیالبقا باک
 هتخاسووصیرصسمومدیرغ
 نتخاسل اس.نیارب ان !دوب
 زا یعیرس یلیخ , ملیف
 ۲ هچنآ

 قویراثس ریرحت راک
 نآسامارب ملف هکیاءزات
 ءاسهدجههپ يي ق:هدشهتخاس

 ویداتسنی

 :دبلیف یریتح نود
 اد ویداتس زا هل كی هک تسایعدم رتتیپ» هچرگ

 - ملف لحارم نیرخ
 !تساهداد ربیغت یدادرب

 یاهلاجنپ رخاترکا
 یورملیق نتخاس راک رو هک
 و نکمغ اد یزول ؛ داد
 تم ؛دخایهدرکونتخات
 لاحتوخ + رتنیپ یارب
 ایهت هکبتق و »«تساهدوب هدنک
 نم هکدشرارقو ش یعطق ملیق

 امسهوتپ وپراتسلا ید راب
 تی دجنآ ب ریرخ زا لف

 وب دانسنشوآ دم مدرب ی
 هجوت لباق لماع كاب + لیا
 نم رب یا - از بت
 - دز آیم لماع نیرتمهم هاش
 نم .مدوب هدرک شومارفیلکب
 مس اهن: لوا یوبرانس رد
 :یزکره یارچام#مدوب هدر
 ار «قاتع» و « هچب رپ »
 رد هکیلاح رد تکه مارو
 دن لامپ لا و یسدرپ
 رد + نامز» شک کلی رد
 تیمها دحدچ ال ناتساد نیا

 4 مفامرهق هک امز .
 زاب_یشیکدوع براجت ًاحم
 لک نامزعقاد رد + ددویم
 دم ممد زا ارهوخ « یو

 دنکیمیلادرکرک ء راد یاب نآرد دراکبمود و یتیرکلوجآ کار یاهنحم نیرود تند هیزوافزوج»

 تهی همدم پاتر
 ملبقیلسا تارا ,نآ ی هج
 دی ار تارطاخ اچرتفد كه
 اب هب اد یو نیا و دنکیم
 ء دزادنایم شیلوقع نارود
 مه «یلایت تسقد تي دیبو
 تیهاوشزرا هنبلا ته
 ههرخوم» كی افرس زا شیپ
 .عوشوم نا حیرت هد هراد
 یا تشگزاب هک دزادربیم
 شاه نارود ب رتکارک
 تاماحا و یعدنز هنوکچ
 تعلارکو رشاح لاح یقاع
 کف نم. دهیم رارق ری
 جک. نت مدرک مت
 نیاددهچ + درک متفردادقراک
 نآریلتتنا تن میف.تروص
 نینچ رد بانک ار یون
 یکیتامارد تیعقوم و دجارع
 رب .درذفعیم شاهدناوخرب
 يم نرب اب .دنب رعاخاعت
 رلیاناساد مداد حیجرت
 عورتهشنکنامززا ادا زا
 اهن هکرهد ییئرتو من
 رود | یتح و تشابتهجر»
 ,دننکت ادپ دوجو ملیفرد

 اب ار ملف ناتساد نم
 اهدرکعورش لاسدرخ دریپ
 شیپ ملیق هک جیرد هد و
 یم ار یلاهزیچ ام هدوريم
 اه هبنج دنتسا هب همتی
 میام یقلم یالناحل
 ملیف ناغماد رد ینتمدنناوق
 کت روسرم .دنشاپ هنشاد
 دم دل درد مي
 < یا هدعهد د هنزرپ کی
 تار یدایاهلامتشلع
 .تساهداد ذآ هرهچردیدایز

 ین امز طابترا و یگتسویپ
 ۳۰ هحفیدد هیقج



 2 او

 و ۰

 قبطدیهربم هک تیپ رنه .دندوب « ناترب رتثاو . هبهکییانکام ویرانس نتشونو . كرمددابرلادوف ریداعیرس  یسمهدا هّلالضف یاقآ
 دنراو : تساهنیا حیار رظن  ضقت «نایابیب غورقهریس۳ ناج د ایی اقع زاورپ ءنبار و

 - ایدالک هدیالکو یناب» یتیب  «نلزابدیجیرب» ارءهمولاسو . هب باتک كي . میرادن ارس .«یمرلیک ماحرب و پیرت ییدب
 ءاهباهفرحو بین وتنهد# نیدراک  «حیس» شو هرکیم یزاب ته «نادرگراکو : ینادمهنی ریش هزیشود . ناهتساقورعم دنیتهردص
 «ریحت وعیتح»ودراب تیزیرب .. نمشردهک ءرتفاج یرفچو ار اش دولتم مينکيمث لاخ هک رج ار هلجم هکنیا زا دنا هتخاوت ار

 ما سبد دنریواام دف ریزاب یا داک نفرت ی بيني ۲ اگهی. با بو دنرته
 ناتساد» دوو یلات ات «سوه »سا بن زین یلیلحت و یدج بلاطم : ردصماحرا یاقآ

 بیغرت ءارواگ اتسوکهنرت رد " هلجمزد وتتتحو هبحاصم
 : ینیما هتشرف هزیشود  نیمز «رلیاومایلو»هناتسود  یمد رامش ییارد الت بیاد
 ۳ «یتفوکسیو ونیک و ل» دزرلیم  !راه بللس نیا ریظن دیناوت

 ینویامه جاتانن تفایرد
 هدننزرا رنه هتیاق هک ار
 سیم كيربت دشابیم باتجن 7

 لرد : باب - دیاستسو
 یلاروماس»نول دنلآ «سیلآ
 ی رپ يع زابرس«نیلوکی نوت7 ورینکوپ 0 باتفآ ریز , نارداربو وکور

3 ۱ 
 یاه ملیقنادرگرا ۱ ۳ سو نایت سا دوجوم ویشرآ رد اش ِب «رکخساپوما نتنادسا سم کس نا و :یناساول شویراد یاقآ ۳ ی
 یاب : شرق هرم. .دونم یدیخو یی. لار هب دیناوتیم دف رس رسد و دهد ترومداجارب یر

 ویرلاوموشناتپ ات ءزوراودا . یدزارت یتسب ابلاغ ار مارم "۳ تست لس "۳ . نارهاوخ,یچیاهایرد «یتسوگ ایشیرت پد زا-۲
 یچیلول » زالتثا 4 ینیلروز . .تساهابتشا دننکیم لامعسا داد تای ار انآ دوز یایز ید لپ یر نارتففرع :تیثداریاردیلف
 کی سن اگلبآ » زبتلرتسا خرهاش یاقآ -یم هکیرکفت زا هشذگاماو  تذب - شحوت یادن - ینئوب هب ارش مالم بک «ینیلوزاپ ولو اب رپ » امروتت مرا گساپستسامشدوخهلجمک ین وفروش - یک شومارف متسا «رانفرک» ءاداوتالوتربل7» شتآ یزاب  .درک میهاوخ پاچ هدنیآ . هلجمهب تبن اش زا رمنه نارگید یوم لاس یه ادشی ابن اریا رد «یرپرونیدذرعهودع؛ینیجنیموح رد مه اد ترعرام نآ یکع ..* یعفلط زیدرپ یاقآ رب یپرنه ییرنیب ریتیا و. ؟تتسدت اییرلاپ» زاکیملیف
 َ نایاهلاوم خماپ بمينکیم دال اب اجهنه - پیجع نم ۷)۳)8 مدرک رز سرارود قم ایفا : روپ یدمحا . شهاوخدنیم ناونع یتساب .هلوبحم - هر هاب رب. هیپ| نا دن ها ناگدنیوت

 رد ینوهاما كچ - ۲ ملف «ناملکهت روزا +۱ ّ :یمارکا دیمح
۳ 9 

 ناژرال شق » نازرات شرغ  باتفآ رسیز « ید یاه , نیم وز تور یاب 2 ی
 ی ید کاخ  انشرلف هروسم ناگنپرته - هرامش ره اب - وتسلارف 3

 1 اد دوست یی هنازوم تسریع قبط رب - بل اس میل احفوخ۲
 یاه ناژرات مان -۳ ار مگ نازاب لا کافر ی پانچ و نوشاه جرج . هراس ۳ ناخف یم .تسانش هچوتدروم هلجم

 و وجه سا یهو دمت + (رهشمرخ) بت دانیم اه لازرات . ینظم مليف «رادوخ فوق > و یی ی رد هیات تم یا :مياتشو رابدنچ البقاراعلیس  ناژ» زا هلناهداد شیامن  میوفو او ۳ ۳
 سم شنا اوت ترب < وواربوبر» نوشکید . داهچو نام - دیشر نادرم ۲

 1 سرب زمیج هایت ییمد -.«رادوکلولنازوزا «وتحت» رو 5بازیا«تهرباپیتنک» . رد - سرب هت یلو میم نا شرتهزاهک لا ریواما + رلونیج نی ومل ملیف لپ و تسا هدمان هدر رتوراعاوا«یردنکرملاورتکت .. بوبحمسناگتشرف هتسد - کلم 4 هم .دیههرک فا
 4 ینیربدامره هبارکرتماب  شیامن رد ندادن شیامن .ملروپوی یاهانم دست قاه ملیف نیرتهل -۴ ددچمرکت اب ؛دشلساو هلجم هر وسیوولاج ؛لبرم كئارف . اردن کوب نارهق رد ..دیم وایچرپوزا یکهچ ۰ اهدوج6# - دش عورش لیاقت ۵ هداتسرف یجراخ
 , رکراپ سکت ؛ سیروم نلع . «دادوگ» زا یصوصخ یاه مار ء تکی و نوترب دراجیر . دیاهدربما هک یئاهنادرکرک دد هک میهدیم لوف .انشزا

 هرلیدیند ,سالگاد نودروع *دش هداد شیامن اهملیف يا  نموینلب« شکرس نز ندرک :  تساهنیا جیاد رظن _ قبط |
 . یل وهام كج : تسا . نآوج 4 هزاپ هدرپ , داهو . ۰ منخ یاههشوخ ) وروفناج . *دافتسا دیاتشاد لاسرا هک
 ۸ یقنزا ,اهتسیلدس وبا هزهچ هم» دراو ووو  (هردامارهیساهحتک)تساهناج .درگمیهاوخ
 یریما نیشون هزیشدد ۰ هناوید یور هیپ .هداتفا ..بترغن وقجو ملیق -۷ هبفو سیراپ) لوک دراجیر ... :یفیرش سنوی یافآ

 : (نادابآ) . هبتاعم یارب سریآ تمقامزا هدنریخت 7 هتشه)یتیلفوکیردف(دشوجیم
 هرابش دنچ ار نازاگنهآ اب  رفث ی ار تمقره هع هدش . نیعذ) یتثوکسی وونیک و (مین

 ناگتشیپ رنهملیف نیرخآ .تشاددای ام , ميتهون شیب کات ادرگداکه درک ینادرگر اک . (دزرلیم . یلعرسدوللتا «سنالاپكج»
 تاج ۱۲ مشت هدوم . دیامرپ . کرشه هدروف ناجد ملیف نیا < ميتشوف رابکی -۳ ۳

 هراگتمنزوردز) ییوناوه ی. یر و < لاشرام حرج و یواتاه اد ورما نادرگراکنیرتخرزب 1 » .دیراد تسود اد
 هرم لزاک د هادنه هزار ی ۳ -ومیج» شاهدمع ناقتشیپرثه درک نصهدوشیین عطاق رول . ییآ یحرزپ دار « نیگرب
 كنویتسمرایچسردن منا 2092658۰ ۰ ۰ تپ یروگیرع . تراوتسا رنه زا یدرومحیهرد . ینروص تن «ناشومویاد
 رتعاسراهچ و تسیب «نیاوک تر رود رو. داودراجیر یو ناج . <نارتگدزبدعلقب اد رقدل . هاواد_ « هانیدرایدولعو
 9-9 ییدنک » ییزاب رد یقاطا ناف یرنه , هراب جرج دراجیرد خیرصقءییرترشپسا هو ال هل کا یاد فریادق < سوکبیشااوج » زن اعر بیم مشهود ۳ هراک ءزدل ونیر یبد . تلاد ., رتب روت

 یاه ملیق نی
 ؛ر» راکش هورع ءیحرب + نیلعت ساد .باک.یج.یل

 هیدن کس هکلم رم هنر
 اوجنیل راک «نترب

 ۴ ادرکراک



 !زین پرتسا صاقرءاو
 ناوج زاسلبف ؛ نمرح ناز

 نیرخآد یاهدلف ٌَرعزاسب یو
 تساهتخاس یملیلكتیا هو و

 یرادربمفاک پاپ یب» 4 موتوگ
 .تقای نایاب ستار رد ؟رع#

 یلوب انس ساما رب هکوتیق ی#
 باتهدنیون) « هرات یرثاه
 ( ؟دوبباب» شدرفرب ایفا روس
 زیلبرتسا صاقرتیفراجرد : هنگ
 ایدولک ) « پاپ یپاپ » موسوم تسا
 مسا هب راکانهکدزد كي و ( ۵اتیور#

 .دوخ ار مهد شقت نیا ) + ورا
 ناونعب رابنیل وا یا رب هیرات ترا اه
 -یم هک (تسا هدرک یزان رو 1

 + قراسناونعاب شرب رک رب داوح
 نایاب اطت ۰ رهاوجنال تقرس تب
 دیه یتسدشیپ ؛ پاپ یاب اب
 دا «هدشتفرم تارهارج هو هک
 زاغآ یلاج زا ملیف ناجی . دوشم
 سیلپ سرپزاب یو وترام ووشیم
 ها ادج( کی یلن اتسا) ها وتیسیسا#
 دن زدرپیم دا یوتج#

 «پاپ یسپاپ» زا یاهنحص رد هلانیدرایدولک 0

 لوب تبحص

 یافیاتهج «نوت رب دراجی رد 6
 یسیلتن ینحوو نخ رتست کتی شقت
 یدزمتسد : «ریرش» شلیف نیرخآرد
 نآ یاچ هب و تسا هتشادن تفایرد
 لباق ان سروپ هک تسا هدرک لوبق
 دوخ هب اد ملیف شورف زا یهجوت
 رد یخوش هب نوقرب . دهد صاصتخا
 بیت رت یا اب» : دیو یم درومشیا
 مهاوخ روبجم : دنکت راملیف نیا
 مدرک زاب قباس تداعم نامه هب دش
 شیپ نوت رب هرچی .هکدیراد ربخ دبال
 ردیتدم + دی هار نیم هب هکنآ زا
 !تساهدرکم یرگ رک دن اتسا ندا

 لوپ مه زابو
 یزابرطاخب هروفدر ترب ار 8

 یدیس هک «شوبهایس لتاقد ملی رد
 رف دا نا دا بین پک یارب ار  كالوپ
 نویلیممیت تفایرد رب هوالع ؛ دزاسیم
 ژان سروپ زا ینهس « هزبتسد رالد
 کداد رارق قبل زی ار ملیف شورف
 تسا هتخاس هوخ نآ زا

 ... مه ذابو
 یزابیارب رنوجرف وسیرک

 موسومنیلدبوید ملیف نیرخآ زا یبنق
 ءاجنپ و دسته ؛ « نایار رتخد » هب
 هتلیلو . تشاد تفایرد راد رازه
 رد ار .ملیف شورف زا یزان اسروپ
 ین اپمکكب ًأاریخا یو . هرادن رایتخا
 برفوتسیرکو مسا  یزاسلیف یصخش
 راوتسا و تکارش اپ «رتشکادورپ
 یسیمأت «یلبوتل ]فا ودور» و 4 یهوک
 ورک

 كنيا ۰ « نوناق درم » نتخاس زا يب « رتیو لکیام 8
 مدرم » ناونع تحت ثسا هدش زیمآ وجح ملیف كي نتخاس مرکرس
 زا یلووت سامارب « نملوپكج د |رقآ یویراتم هک هدولآدایخ
 لاویتسقرد لا تساهتخون «دراک اهردیار»
 پشچ»هب موسوم یتاتسهل زاسلیف «ادژاو یلهددن [» راک نیرخآ
 ؛هدننک جیبهت ملیف نیا .دمآ دد شیامن شرب «کنجزایپ ذادنا
 ۰۱۹۴۵ لاس هب هک دژادرپیم ینایتادنز عضو ةنافاعوم لاطسب
 دد لق هنزتیم داذآ یناملآ هاکتشادزاب كيزا اهیئاکیرمآ طسوت
 هناژاسلیف زا رکید یکی ملیف نیرخآ نینچمه , لاویتف نیا
 ملیف نا . دش هداد ناتن زین «جیورلاواکیژری» یناتسهل دمت
 و یهت حاودزا كي طیارش ًناداتسا يسدرب , دداد مان «یزاب» هک
 سششیب ,رهوشو نز جوز كي ینمی ,نآ نیفرط هک تسا ناینچ تس
 و اهیکتسیلد رطاخنب ات دننکیم یگدنز رکیدکیاب تواع بحرب
 نیا دد ؛ يیورلاداک سه « اکینیو انیچول » . هناقخاع فلاوع
 + لادارپون درب و ددداریژینآ 88 دنکیم یزاب ادنز شتن ملیف

 هردنآ » طسوت هک «قنعزا ندرم» مانب دنتسه یملیف نارکیذاپ
 یشابلاتیا ناوج زاسلیف یررهفوک رام [8# دوشیم هتخاس «تایاک

 دع تحت تسا هتخاس |یلاتیا نویزیولت یارب دنتسم ملیف كي
 ملیفنیا یو , «؟تخادرپ یزیچ ,ندوب لاحتوخ یارب دیاب ارچ»
 هکتسا یئاهارجام هدنیوگ زاب ,ملیف و هتخاس اکیرمآ لامشرد اد

 كيزوم لاویتف كيد جلاکكي ةلصافدد اهیبیه ذا یهورگ یارب
 تسد ؛ضاح لاحرد , ملیف نیاذآ سپ یدرف . دیآیم شیپ پاپ
 نآ  د هک «پاپ هب هتسباو داضح» مانب تسا هدش یملیف نتخاس راکب
 رنراودیوید و یلوکیپلشیم «یزت ین وتوگ وا , هلانیدراکایدولک
 مکس - ویدوتبو وولوئاپ - ینایوأت ناددا رب 88 دنداد یزاب
 ولت " یارب یئاتساد لیوط ملیف كي نتخاس
 ب اهنآ دراد مات هرتوادف» هکارلیف نیا
 ب لیف نیا ندش مامت زا سپ نمش رد ودنیا . دنزاسیم یوتسلوت
  دناهتشون ًاقفتم دوخ هک ی ویدانس سامارب هلسافالپ دئراد میمصت
 سال اددلرک [88 دنیامن زاغآ اد«نئاخ» ساب یملیف نتخاس راک
 :ایودارپ یاه همانشیامنزا یکی ساسارب , هنننکهیهت كي ماقمرد
 "تن شقن هکادنکم هبهت « ناعسبات تخرد » هب مونوم یملیف
 طسوت هک ار ملیف , دنکیم یزاب « سالاد لکیام » شرسپ ارنآ
 هنکیمینادرک راک لویفینوتآ , دخدهاوخ میژوت ایم ینایمک
 :ا تهج رگنیز هلش ناج 8
 نیا هک دیگر ب اد « ناووک كمكلآ » ماجنارس ,«متنه نیدداع»
 هدرک افیا یگتسیاش هب اه داب رتاقت ةدرپ یب البق اد یشقت
 پراش ثاد سوت هک تسیدوآ ءرهلد ملیف مان . «ناجیع :زم» 8
 « كاب دیوید » و « یزنراوا » ارنآ یلسا یاهشقنو هدش هتخاس
 اهندمزا سپ ,یسیلکنا ناوج رکیزاب ۰ لات[ دنکیم یزاب
 ملیف ذا یتقن یافیا اب كيا ءامتیس هحمزا یرودو تبیغ
 لر تسا هتشگذ اب نیبرود یولجمب ًاددجم , «نشخ نمشد»
 ینادر راک پراشاد ,دوشیمهیهت «ژدیادیرفلیو» طسوت هک یت اد
 - یرلاو 8 دداد یزاب نآ دد مح ریاشپمه نازوس و دنکیم
 هتسج تکش < دوب سکس ,عوضوم ه هب موسوم یملیفرد ژفارگال

 هیحدیم یود هنارتیدم لحاوس باتفآ ریژدد شیاهارجام هک تسا
 یاهلحسب هک تسادرمودو تژودٌاقخاع طیاور ای ردنآ ناتسادو

 یئایناپسا ذاسلیف «فادژ



 « ناسرپود یقار » یشا
 یناریاثاقن (یتاریایفد)
 :تساییراپمیقم هک لسالا
 نامحدحرد ادیلیف شزداو " ابتفا راکت یرلاک دد
 متموتحص هکدنادیم ملیف .دیدرگ

 تسود نآ هب اد ربخ نیا یاقآ دادید نیا دا
 «یثایمیک هدوخدسب و یت اعوبطم رنحو كنهرف ریو «دیلهپ»
 ۱ میحدیم تلاوح «یرداهباشاپمیرت» یاقآ
 ون ابهشصوصخمرتفد سید
 «كيتسزامایم ال -تیصخت زا رکیدیهورگ و
 تسناوتن هتشلک هتفه .دد .دتشادتکرش یدوشکیاه

 بم ۹ و یگنهرف

 بیترت هناریا یلم یئامیپ
 هتفرمهیور هک تسا هتفای
 و بآ یاهیشاقت شش ۵۳
 دیدجت .دمب هفه یارب اد هدراذگ شیامن ثآ رد كند
 :دوبیا هدیجنسن راک هک ,درک .تسا هدش

 نیاشیامن ناتما یتقو هچ
 ٌرتدون ممارف يليف وو ۰۰. 9 «یلاهمیکا

 لوق هاتنا هب اهنت تیاب  «یئایمیکدوبس»
 - ملیف یارب هتفه نیآ دد
 لیق یاه هنعص یدادرب

 خاک رد یناربا ملیف لاویتسف

 ناناوج یبونج
 هیداحتا»یراتسهاب «ان اوجب وجتاک

 كي یراکر ب هب مادقا «ناریا یلم ملیق عیانص
 نیاهبشسزودزا یناریا هیغن یاهلیف لاویتف
 هتفح هینشود ات هک تسا هدومن هتفه

 | دهاوخ لولعب ( دذآ مایم)
 خاک ردیف نادنمردحو نادرگ را لیفره شیامت
 المتحمو تای دنهاوخ دوشح ناناوج یبونج
 +تخادربدنهاوخ وکتنکهب ملیف نومآربپ و

 تیام ناناوج یبوبج خاتدد هک یئاهملیف
 . تساهنیا دوشیم هداد

 بخ هصق (نایساتیمناردارب هتخاس) عولط

 شوبداد) ولاح یاقآ (نایکیچاخ لثوماس) دلی
 لیعاتسا یصکد ) ناعاجش لن (یتوجرهم
 (تدحو) قلعملجا (بیرقدوب اش)هسافد(ناشوک
 :(یمتاح یلع) قو

 بم نا زایکی
 لقت « یئایمیک » لوق زا
 دقت ار«وصیق »هک رکیم
 + الدو اب یجراخهلجسكي
 .تسا هدرک هسیاقم 0۵ه»

 هدرک میظنت هک اهمانرب
 اددف) حیحریت رتنیدبدوب
 كيتعاس - («نساد لوت»*
 هک یدرم ) رهظ دا تیپ
 * تشک اد شالاو یتربب
 همات رب ودرحدمب و(دروفلاج

 طیلبعیزوتبمادقا مدعوو

 مسیموتناب
 ما بس

 یاهرتح هدکشتاددالت دد
 ءاگتنادهطوحمدقاداییذ
 طسوترپوش اب شیاسنارهت
 رازکرب «هرات یلور»

 ذاوآ لاتیسد
 هبیخراهج زود

 زاوآ لاتیسد هتفح نیا
 «لاتنن + طسوت
 ونایپ یهارمهج (وتاریوس)
 تادنصرنه «مدوممیلیو»
 هدکشتاددالات ددیئاکیرمآ
 .دشرازگ رب ابیذ یاهرن

 امشیل اشامت یاهمشچ اب
 قوداض» اریخا

 نتسحت ناوجرعاش «یریما
 تحتارووخ رامشا ٌةعومجم
 یلاشامتیاهمشچاب » تاونع
 نامزاس یدای هب « امش

 داستقا هدکشناد تاداشتنا

 ارت ءاگتنا

 - نبرد هعومجم نیا
 رهث همطق هدراهچ ةدنریگ
 قوراق یاهراک نیت زا
 رتکا ذد هک تسا یریمآ
 تراجتا یئاهمطتنا اهنآ
 .دوهشه تاوجرعاش یفطاع
 ءدنتسه یاحالباقو

 رفس

 یئاتج یدوب » لا
 <« ییدای د هب یفم ءاددج
 راک هتاوتب یکا یو تسا
 انار دوخ مامتات یاهلیف
 ماستا نیا ایا
 یحا3زورید تسمب دناسرب
 دوو دش دهاوخ < ییراپ»

 تسدرفس نیا هب هکیتروع
 و ناریا نبجنا وج هرامش دیک «شوکو کد اپ +

 دریگ یملکش «دا ز] یامنیس»
 ذا) لاسكی بیرقنآریا داذآ یانیس

 دو و دزاد تیلاعف هک ت تسا ( هتشذگ ل اس هامرهم

 هاگشناد میق نمجنا » یدت اب یراج لاس
 یاهشعوک «شیامن ءاگراک» نیچپحد «رهمایدآ
 «یرتمیلیهتثهیب رجتیاهلیق شیامند ادووخ

 لپوطیاهملیف هی رتمیلیم هدزت اش یبرجتیاهملیق
 یامنیس » هسلج نیرخآ رد هداد تبسو یگامنیس
 «یژوتبش»لیوط ملیق(دذآ ) .دازآ
 تب شیامن «یرافغ خرف» هتخاس
 هب مادقا «دا ذآ یامنیس» هک تسیداب
 تونیرفهزقا داب نیلوا ,دنکیم یلامنیس لیوط
 شیامن هب » دیشمچ تخت دد شوایس - امنهد

 (دمآدد
 ] دد هاگ اددوخ تاسلج هک «دازآ یامنیسه

 هاگشنادرت تیفمآ» ردین امزو «شیابن هاگرا»
 هدنیآ دد درادرظن دد دهدیم لیکتت «رهمایرآ
 یب جت یاهمیفو یرتمیلیمتشه یبرجت یاهلیف
 یيلامهسددم نایوچربه هتخاسیرتمیلیم هدزناش
 لیوط یاه ملیف ننچ مه و امنیس و نویزیولت
 اتنپس«رلرتخد ًانایحاو یتسحم «درمناوجتال»
 .دراذگب شیامتهب تین اد

 .دپیجوت فلطع «داژآیامنیس» هک تسیلدپ
 ییامنیسزکر مدد شرقلاب هک یهانوک یاه ملی
 ها ربا یلموی زیولت رد اید, ینهو کنهفتراذو
 دی امد هدشهتخ اس .,..وهمانیب تامذاستفنتکرع
 هدشهتخاسدا اب یایپ هک اهلیف تهلحو ردو
 شیامث دد و هدوب داددوخرب ییاک تیمحا زا و
 رگا هژامه یمومع
 یرافغخرف «رهشبونج»لثم دام روجهع عقوتم
 هناویدهس»یمیطم كلمرصان «کرم نارگادوس»

 سرتسد .د منکیم نامک هک

 رافآ هاگشیابن -
 هناخرد# اهات»یتسیل ائدروس
 + باتفآ

 یفاقنداثآ هاگشی امن
 ندا عاجش» هکتیبآ
 «سم یرلاک» دد «یباهخ

 دانآ هاکتیا
 دد# یتاحودپیرک » یشاقن
 «نوحیسیرلاک»

 دام هاگتیامن -



 یاهباک»هاگشی
 نمجتارد « یتفاک هلج
 اکیرمآ و ناریا

 داهچ ناحیدوبا نابایخ»
 49۲ هدانش هناخ-رت هاو

 «شالت» و «شوت راک» هورگ
 !دننک هجوت

 «يليقشوت راک» هورکود یلعق عش دد ال
 «كيتسزام » و «داولب» یاهامنیس دد «شالت» و
 ءورگ ود نیا و دنداد دمانرب هبمج یاهییص
 بیقمتروآدیدش یکعفه یاههمانرب نیمأت یارب
 فورمموماتاب یاهنادرک  اک زا دنتسه یثاهلیف
 رد بوخ و شزرا اب یاهمیق یدادمت هکملاحرد
 روجهم مه یمومع شیامش دد هک تنه نارهت
 + امتیس یمقاو] نارادتمود رتشیپ و دناهداتفا

 هک دنا هدشت دوبزم یاهلیف دادید هب
 ما نیا هک تسا ءورکود نیا هنیلو ام هدیقنب
 : دینک سیم اد

 هورگ ود نیا نیلوتسم عالطا یارب ایم
 داد رطاخب هک !دملیف نیاذا یدادمت یماسا

 رهشرد هتفهود «نمروکرجار» دوکب هدنژ
 رجاد » هکر م لودناپ «یلنیس تتنیو» هناکیب
 یلو سوبب « هیلاواک نلآ» یکنایصع «نمروک
 هدشنک كيلیاب «یکسنالوپ نموی» ریکت مژاک
 نایوجکتچ«نساد ترباد» تیلیل «رجنیمربوتا
 «یربگنارف» رک انش «ددوف ناج»مادآ سونابقا

 ابیذ یهذ « اولود هددنآ » نرت ك
 زا یورم « ددوف ناج » نژ ۳

 - یلناتسا » لاهبک ذاد «تمول یندیس» هتشذگ
 < اپنکی ماس » رهظ ژادمپ دد لادج «كيربوک
 لثاد لثاد «دودیو كنیک» با دو لادج

 یگنهرف یاه نمجتا هب هجارماب هوالمیو
 روشک بوخیاهلیف دوشب تسین دیمب,هن اعتافس
 تقرکتفاما هب هدندادن داژاب ناریا ددهکیئاه
 مینک یم تامک و داد شیامت نادندقالع یاربو
 هچ « تسا هورگ ود نیاز هفیو نیرتمهم نیا

 یرتسدرد رگید یاهامیس دد هکیداقآ شی
 المفهک ,یتیمها نآ دقافو تسیل یقاش داک

 ب دوشم ناوعغ

 افشیم « بانک « ناشاق « نادنمرته - اه لاسریخ و اهربخ - تسا هداد یو ادریشرم هچآ؟ -

 یتاصت همان ریدج اقا
 ۲ رلپاکادله » نر

 هدتیوت «نسیا» ریئا
 هدادشی امت یژورنقورمم
 نادرسگراک هکدش دهاوخ
 -یزایو«لاکیسیکل » نآ
 «نیکریدیرکنیاد شنارگ
 دی هوبرکور لیمو

 یلامنیس یاهیهآ
 زا یهاکتیامن

 یداوید یاههدرپ هاهحرط
 «للاریایئامتیس یاهیهکآ
 نمهنارد هدنیآ هاعید

 اتیرمآ و ناریا یکتهرف
 نیا .تفایدهاوخ بیترت
 ددووخعون رو هک هاگشیامن
 یا ربتسا ریظنیب ناهج
 دازگ رب ار ارددابنیلوا
 .دشدهاوخ
 .هدشمگ

 نیا هینشود ذودا#
 یگنهرف نوناک زین هتف
 - هسصانرب «ناملآ وناریا
 زاغآ ار میف شیابث یاه
 ملیفهملج نیلوا دد ؛درک

 تن یاهنقتیژای یارب
 ملیق كيهك دوخدیدج ملیق
 و پوکسامنیم یزوم
 ی هامه مادی یک
 ءژات ءرهچ دد دوجو وا
 .تسا هدرب هر

 نیدرب و تاموهریما
 هرهچزاودره هک اهجترات

 هدرپ یور
 (ناریا - اکیرمآ كرتشم لوسحم) نانامرهق 8

 دم هناهلطاو
 هدنهیت ناوخا ناردارب ذی امرس ه ناربا رد: دیآیم باح 4 ارمآو ناربا كرتنم لوصحم نیت «ملف نیا -

 تا هدخ ول ناهجیاهروشک رد شب انتهج تن وماراپ ین پک سوق
 ناونع تحت یلووف سانا رب « وککت ناز و ار ملیق

 دوهس) یفا ربا لاسلیف هسو هدرکیادررت اب نت امرهل»
 یلاسیسآ تساب اکو (دوبر ماری: مدقملالج + یلاییک
 .دناهداد یراپ ملیق نتخاس رد

 + رموژلگل | ,نمدپ وتراوتسا ؛ زا دلت رابعملیف نارگیزاب
 + یرفمج رمان رداهب + شون آ,یقوق وزورهج , رتروب تروک
 . مچبم میچ و یرتفد نا ربا + یردا

 ادا و اب رمآ رد ؛ تسا 1۹8۹ لاس لوصحم هک, ملیف
 و هدش هداد شیامن « ریدذپا تکش هرم شش » ناونع تح
 .تسا هدرپ کور «یلاپورا روتکدنچ زد زیث كنپا

 مدهترب سیکدیجاح سوتام ار ملیف نتم كبزوم فیت
 . تسا شاد
 (یابلاتی) وت اب و وت یب ۵

 و سراب 0۱
 و زنا وهخ وب تسروه هک تسا هناروسج یفنع ملیف كي -

 ون آرب هرالعو دننسه نآ یلصا یاهنقت رعاغبا لاپسانی رک
 - تسا هدرخ یزاپ ار ملیف یاهلر زا یکی یراختفا رولب ری سب رپدتب

 تسا هدق هیهآ یتئوب ول ر# طسول و تسا ۱۹9۷ لاس لوصحم ملیف
 (ییلگنا) ناشوب, نماد گنه

 یر هد الو ۱ظع طوا

 «...هدبههادا » یسیلگن !شدمک یاهلیفیرس زا رگ یعلیف -
 . دراد یقرش یاهنیم) رابنیا هک تسا

 ناشی رنهوهدخاس«ساموتدلارجو لوس قباقس ار ملیف
 < ده تفکسا یرقو یرقاه مرا راچهزمیس نوچ , رمایلب وتنک + رمیج یتدیس زی نآ خدمع

 . تسا كگئارروت آ ین ابمک ۱٩۷۰ لاس لوصحم ملیف
 (یایلاتیا) نیدولب یاهلاب اب یاهدن رب
 ناگنپ رثهزا یمجاکتسا روآهرهل» یلاتج ملیف كب -

 : دئآ یلسا یاهنق نارگیزاب یلاپورا
 . لادنکیزوم : نا زا
 < فرومآ یرام و ون رلاسایرام وکیرلا + هنن اسوم ینول : ایلاتیا زا
 ۰ یرن راوا : ناملآ زا

 (یئایرمآ) یذوری, ات بیقعت
 ۱۳9 ومااعح و«

 هکرزلراچ تیر لوب و نآ رد هک یلاتچ تا یعلف
 اسد اریلیف , دنراد تکرش « یراب ناج , دراودو ودراودا
 .نیرخآ اق بیطق د یو را البق هک هدرک ی نادر راک ءرکیمان او
 یادد ار« هتل

 ب تسا « یلالع زاغ هدتورپ > ملیف یلصا مات



 نادرکاع «نایتاوآ یبدآ»
 فرز یتهوژی» فورعم یاهییپ
 «نماد و ییودو «....و نیوتو

 یمرکا ديشمج : ذا هبحاصم

 هلأاسم تاب نم یارب ًامنیس : تایتاوا ینزآ
 ما فسولاعم ؛تسا هتشذگیوزا یتسزونه هکنآ مربع

 یاهراک لویدم رتشی اردوخ ینیگتسنبلا «ما> نیاو + درادربتسو انشآ
 ء تسارات نیم ردوا نافخرد

 گن اتبثرو عیدب یا رجل کیو... عرتسو فرزینهوزپ»
 ارخا:ناربارت ات حلسرد یلاتعا روغرد یاهنیوب بکر ب هراع ,درب
 (والسووب) ها رگ رتا لاویسف و «دایاور» رت ایت اهج لاوبتخاب
 کور رای زبتنتل «ترو لای ور» رتترد نارب هوالعو دشهضرع مه
 هچوت درومنآ یارجاهوحنسوصتیو «سیپ» ۰ رونکهمرهرد هک تفرهنحم
 .تفرع رارقرت ات يلاپ را نیدتنم

 ناونع هسب «نسمارو سیو» سیپ یادرگرات یشراک نیرتهزت
 نارادنسودرالنتازاب هکدوب لاریش رثهیثجلاسا لاوبتفایحاددفا مات رب
 . تخاسوا فولسم ار ات

 رج « میرادن تسدرد ینادنچ بس هو یلامنیس یاهنیافلزا
 ترش «دزو اهربا» لاویتشرد هک اس هاتوکملبدنچ مینادیم ۲
 ناونع# زار «مناخوهآ رهوش» فورعم نامر ندرک ملیف راد هدرک
 دادم ما + درکز اغآ یاسا لیوط یاهمیف نتخاس رمارد یارجل
 برب بیس هدوخ نامژرد هلأس نیا ۰ هش هضرع یرگید صخش طسوت ملیفو

 هکروآ .دب زا بانجا رد یعس ؛ یو دوسخ كنپا هعدش یلاجنج نتخبن
  درادنآ

 دیوگیمدلرلارامنیس انحنیدم همناغوهآرهوش» یماکا زایپ
 :دوشیمپ ویا نتشاسرک هبتسد اللتسدوخ , لاسرد زاسپ هک
 . تسا یرادرب ادص الحرمرد كتیاو هزادما «دنشچوملیف نیا

 دب هو «رعامتی» دابناوتعهباهت ۰ «نابسناوآ یبرآداب
 درب راد زمیتینیم نفی شین مارک نیرمل یلاسرد + <

 مدنی م تآ دا نه 3 ات زا
 مدوخ یارب نم همتی دد ی ول
 » رد هک مراد مزال یتنتما . رداک یتیقفوم دوجو اب 0

 .متشاد دوب مژال هک یدحب . زنه هتبلاو) دبتشاد رثاثت راک
 تاناعلاب ناوتیم رتاتت رد ..ميمصآکدشروطچ ؛ (دیراد مه
 یلاحرد درک راک تدودحم یدیلوت . یناتسادلبوط ملیفكی نتخاسب
 .تسین نکمم رمانیا امتیس رد هک پبص یلماع هچ اساسا دیتفرگ
 یرتشیپ یدیل وتتاناتماهبحایتحاو . ! دش اعنیس یوس هب ایش ششک

 - هداد
 اد یتات هکتیا زا لبق نم

 :منک عورش لقتسمداکكي تاودع هب
 هتحصعوو هماترج هکیته تی هب "۰ نیبيت + دوشم دوم الوبسم
 هتخاس هاتوک ملیف دنچ ب مدوایب  یاهراک. نم یازب اهتيا یود یه

 عورش مهاديناتساد راتكيد مدوب زا هک ه ته یتست لباق و یدج

 » (مناخ وهآ رهوش) مدوب هدرک . قرفالمکرگیدمح اب تاهجیاهزاپ

 .یاهاحمرد « رت امت دنم الماکز ین یئاحظن هطق زاو دنراد
 :تلاح,نآ نتشآذگ ها هیتهکمدوب

 یتمی :.دیکیح ادیپن ار سوح كي , .تسیتامتحب ددوم , عوضوم نی

 ار رتاعت,هلحرم نيا دد نم رکا
 متعادریمامنیس رک هبوجدرکی ماهر
 اف رصادراتی هک دم آیمشیپ روصت نیا
 یلاح رد, اهدرک «سوه»كيیاسارب
 آن میلسا قدهو دوبنروطنیاهک
 هلحرم هب رتاغترد اد مرک هک دوب
 یارسب لقاال هکنامرب یتلاحو
 راک دیبو دشاب هدننک یار مووخ
 منک عورش ادامتیس

 راک هک قوم نیا ییاتب
 یارب یقطتمو لکش ,نم یرتاعت
 متفرامنیسفرطب ۰ درک ادیپ دوخ
 یعون هب دشیم عقاو دد ادنیا هک
 درک مت تشک اپ

 راک زا هک یاهبرجت رطاخب
 دح » رگید ؛متشاد میناتساد لوا

 هک مدادیمت هذاجا «مووخ هب لقا
 سپ : مثزب لوگهرابود اد مدوخ

 زا رکتهک مورکیم
 عقاو رد و دشابن یلبق

 .دشاب مياهفتساوخ یعیبط دشد
 درک

 جه و زیج هو یکچه ایدک

 ملیفایهتحراخم ایوگو
 ناریایلم نویزبولت نامزاس ار
 تسا هتخادرپ

 یبماو طقف نویزیولت.هت -
 نمدایتخارد ملیق نيا یه تهج
 ویلاپ رخاا ار ملیق « تعاذک
 اب« میدرب نیدود یولج ةتخنگ
 زا" یرادربلیق یاه زور هکتآ

 ملی درک
 ءیلصفتالاتشا لیلرعب ملیفیدادرب
 ةیهت - دیشک لوط لاسما داهیات
 ,یرگیدبلیفره لثم زین ملیف نیا
 تشاددوخهادرسدد یتالاتا اعیط
 میم نادنچ هتلا هک

 هکیناک همح تسا مهم هک ییج

 واجت زور هاجتپ

 یعهت ملیف نیا .ندش هبخاس دو
 هچ و اههشیپرنه هچ , دناهتشاد
 كي اب یکمه ,یق ردک یاتعا
 داکهب تیمیسابو لملک یکتسلد
 مهس هب ماد ره و دندش كپدزت
 نیا هیهت دد هک دندرکیمس دوخ
 . دننکب یکمکلیق

 یم دمت هب هکنیا لم 6
 نام ات اد « همشچ » دیهاوخ
 هتخانشانن یملیف «نآ شیامن
 یاهدمع بخت لاحب ات .دیرادهگت
 تاعوبطم رد ملیف نيا ةراب دد
 یما رکف .یمکع هو هدش پاچ
 شیپ یبسانم تصرف نیا منک
 ملیف نیا ةراب رد هکدشاب هدمآ
 .دیهدب یناحیضوت

 راک ردییدممت منکیمث یکق
 هناتساد ۰ :دوب مزالدیاخ ,دعاپ
 ةههجناناوص تست یباتکزا ملیف
 نسیآ تسا منش سایتقا « داتنع
 نم صامهدیسیوت کی اد باتک"
 اش انمو هتعون قمر منه
 .مافرگ هیرامهبارتیمعخ راهچ

 الماک سابتقا كي نیا ,هن -
 دوجو زا طقف نم ,تسا دازآ

 بانک نیا تیصن داهچ
 رد فن داهج ننه هتل .ماهدرک
 دد هک دننکیع اداهراگ تامه ملیق

 فدهیلو دندرکیم باتک ناتساد
 هک تسا یقدهزا تو افتم ملیف
 ب هجیتت دد .هتشاد ناتک ءدتیون
 دیقم یابتقا كپ , نم یابتقا
 هک تفگ دوشیم قاو رد و تسث



 اد شمات دوشب کا ملیت
 باتک ناتساد زا تشادک تاتلاو
 دجالماکیعار یلو , منش بشم
 تا هتفو

 «همشچ» ,واک ملیفرد کكچوک شقن
 شیئامنیس داک نیلوا ناوت يهاد

 تسن» اد ملیق یدادرپملیف
 ردزاپ هک تسا هداد ماجتا «یقیقح
 لیوطرانیلوا نیا .زین وا هدوم
 هیقب.دسیآيم باحهب شیئمنیس
 ینف رد ناونعهب نماب کی لاک
 نادنمراک زا ,دناهتشاد یراتمه
 یل اعهسددم نادرگ اشای ولت
 رکیدو ؛دنتسه نوبزیولت و امتیم
 اهلیفردلوادنمتروصلیف هکنیا
 زاوآ كيطقف .ددادن «نتمكيزوم»
 زعداب هک یاهلق و ,تسه ملیقدد

 دد ادا هکدوشیم|یجا انسو
 «نتم كيزوم » ناوتیمن لاحره
 .دناوخ

 ادس,نمرظنهبملیف كيزوم
 نآ ریواصت شرسب و میف یاه

 فرجبک رایسملف .نمشرد
 دکا دح دودح رددیاخ .تسفیه

 وکسنگ نآدد

 رتشیبناتسلیق دیاهتسا وخیم هک
 اد «یربوصت نایب»

 اش فرح نیا نالیود دد
0 

 السا هکیلاحرد.تسا یرتاعت
 رتاتردشتایناتماو تین نینج
 جه.تعبلیقرو هک یتروص نه
 هک نیا لیلدب .دوبن نکمم تقو
 تسا ملیف عوضوم هک یتاهابترا
 :یگ امنیس یاهطایترا ُهلیسوهب

 اب ییوصت طابتدا الثم .دنوشیم

 اب ادصو ,ریوصت اب ریومت هادص
 .ادص

 « دمی دود زا یتسی
 اب نآ میظت ؛وحن و یریوصت
 « ادس لسشم ینیپ لماوع رگید
 لیف رکید هدمب» :هریقو نامز
 ,تسا ملت هقرح» هکووشیم نا
 دوشیمن تقوجیهبح هلبج كيددو
 دیاپ طقف .درکشاهسالخ
 دوشب عورشملیف دیب ینمی,دنک دیه
 تمبلت ات دوش ماعتو
 .دتفیب قافتادی اب یتعی دوشنایپ

 ملیف ناتساد انیمز !دابرد#

 * تما «یتناعو قتخ»
 رغوشو نز حوزکی

 نیاوخاع هکر کید درم ود
 ام هک یکید یادعو تم
 1 ناتمیتیبیم

 ملیقیلصا نارگنزاب
 ناتسادتیصخش راهچنامهاکامش
 السا هثیپ رته ود زا , دنشاب

 زیدرب ؛یموجن جاتهم ؛یخیانم دینمج , نامرآ» 6
 لبوط ملیف نوتضخن زا یلاههنحصرد « ینیسحروپ
 مامشچ» هب موسوم نایسناوآ یناتساد و

 ینایباویشكي زاامش هکدسریم
 .دیاهدرک تیعبت ملیف نیا ددهزات

 «ینیب ةويتنيا هک تادیمن-
 وتاديم طقف ,هنهک ای تسا دیدج
 تسود نم , تسا نهنایب نیاهک

 و دد هکاهنیپ رنهودو یاهفرح .متزب فرح لکش
 دوخهکنیای هدش هدر ب دمص نیت ون رعد « « ینایب اقیرط نیا ۵ ۰. لقاال و انشآ ان امنیس انیمز
 ! تسا هتفرگ ل کش دوخب . دیتسناوتیماکیلاحرد .تسا هتفای
 | اسنیسردینایب ةويش نیا - اد هک یفدخ بسحرب
 ارنابذدوتسد مکح تسدد اساسا و یاهفرح الماک ناگشیپرنه زا
 ةرمذور یوکتنگ قوم دد دراد . هرسکیایو دینکهدافتسا هقباساپ
 یمضش نایب یارب اش . در اد روتامآو رک هزات نارگیزاب

 الثم هک تسا نکمه یهاگ «ناتدوخ
 ,دینکب ضوع ادربخو ادتیم یاج

 داد

 هک تساجنیا
 نابزویرمش . نیادوجو نمیارب ,«دوب لوادتم
 یامنیس رظن یزابهک دوبیفاک ,ناشندوب واهمدآ
 لرد ه یاب طق .دیآیم شیپ هقیپرتهزانم شهاوخودوتباح
 باحیورلیف نيا رد هکميیگب . یشیاتمونامزآ لتمیاهفرح یاه

 : دوشیمت نایب یزیج ییاتک و رد اهتآ دنشاب طش هکدوب
 تسا یلادد یسیبط دشر زا هکلپ

 روسدتسادداجیا نایب نیا هک . یمانشتاور نآ تودب ۰ دتخادیم
 هت تسا «گمک» كلي هشیمح نابذ یاب تارکیزاپ هک یلوادتف
 زا هعینه میهاوغب رکا «فدهد  :ناکیاهتيصتت شرورنیو تخانع
 ی زا سپ میلک یوریپ نابز دوتسد ۳9 ,ملیفردای ناتساددد

 رت هب قاصدا نیا اب



 « لاحتیا ابو
 هتیمز»نیب هک تسا نانآ ددتچ
 یزیمت«یقالخا هتیعت»و «یونعم
 زا تایونعم : دوش هداد یساسا
 تسیزو رکفت نطب

  ضوع دد , تایقالخا .دوشیم

 ناشفدح هکتسا ینیئاوق 8دنذاس
 یعامتجا یک دن یار مزالنن نفح
 + تسا

 وتممژآ دولننم
 هناوتپ همماجكي یلومعم درف یه
 هسرب یتودد يکتفکش یعوتهب
 فده حلسرد تایوشم هکیلاحرد
 هلیسرلسرد قالخا , دداد دارق
 :دریکیمرارق (یعاصجا ملتنالتم)
 و قلطم تدومبن ) دیاب قالخا
 ون ٌةعومجم لکتب هکلپ هدبتسم
 (یرییذبفاطسنا ومل اسهلکشعم یاه

 ژاب درق یونعم دشد یارب ادماد
 .دنک

 رکفتم كي ءرطنل اب دنمربه
 ارگ تودد رکنتم كي هن

 ییادخ یوسب طقف هک یشیدک لعم
 ژاو هدش هداد قوس یتووخ ینورد
 یشهیحودابهکلب .تسایرب ابثد
 تمیبطشیامن واجک هک ارکثورب
 شیاهسیرفآ هادژا .تساهمدآو
 لئان دوخ یوتعم هارب دنمرتح
 سلیف , یرندرثا ره رد دوشیم
 "لاتچمه ,یقرسومو یشاقن ,ثامور
 :رگیدین سنا لبعرهردهک
 رو میت ینیمه میط لمعل|سکع
 ,دوشيمهضرعواب هک یگدنذ ریارب
 یخیداتویث ایفا رنج طوا شب هجوتاب
 : دراد زارف نآرد هک

 كي , باتکكي , ولبات كي
 الابترا یگنوگچ زا ام اب ملیف
 دنکیم هطاحا روا هچنآ و دنمرته
 -یب دیدن .نیوگیم نم
 هکنآسج , فئادب شووخ هکتآ
 یوحنبدنیبیم ایندناهک اد یرظتم
 یرگیدراک دنک همچرت كيلويمس
 لمأتیبمیفاتیهاع .درگ دن وتیمن
 یاههمجرتنیا رییعت قبرط زا

 ددوم رج نیجیاتن هب ونوس
 .ددومرد , دنمیتح یماتش ناود

 هدیگاق فو

 :د زابو « شی
 :تشآ زا یرصتعوا هک یعاسجا
 یلکموهتم هب یگدنژ ردوم ددو

 دودحم و نیمه هبنچ كي هک یتقو
 تعیقحرو.دن امت یمادایند نیاذآ
 یروطپ .دنکیم میسوت ارتآعومجع

 ًاقلطم ( دقتنم ای ) رگاشابت هک
 رتارفرثا «دصاقم» زاهک تساقحم
 یکدن »نوجیملیق ددمالح وادود

 یفارشا تاحاضتفا
 اب دد یربهایپیعوث
 شووخ هنمینه هچرگ| یتح هدنک
 دوش یشنیپ نیدچ رکشم

 ملاع لوحت نوتاق التم رکا
 هدنژووجوم كي لوحتبهیبشیزیچ
 , دنکشيم :دوشیم هک زب هک دشاب
 هدنهرت»  دریمیمو دهدیم لساح
 تخووكي التهاب یرثا یتقو
 زیچ داکن يا اب هدزاسیم مدآ كياي
 یاتو ) ابتد هدابدد یمهم یاه
 ثاتساتامیرگا .دنکیمنایب (یلک
 ادزیئاپ دایجالاب,دحدیم ناتن اد

 تفکش ۰ تسا هدوک ینیب شیپ مع
 لاح نيع دد هعماج كيدد اهورین
 رداراهنآ یتآ فعضو یریپ یتمم
 مه گر م اما . هدرکر شتسم دوخ
 يلت دد بابش روهظ زج یزیج

 یاهلیدبت و میت ؛ اتمی
 مدرص هب مدرم كي زا ینیابیم
 ,رگیدنارودپنادود كيزا ,رکید
 یکید دنمربه هب هتعرنه كي زا
 اد نینچمه و
 هدهاثم رسکید رثا هب یئا كي

 یدحاو یعونو یسنچ پیت ی
 یگمه دنیای ۰ تنادش هتخاس
 تم لئاسم یوکتتسای

 یحساپ هاب قیبطت دد و ؛تسیچ

 : داد ناوعیم یتسرپ نیا
 ؟دوتدیزک رب دیبیلمع ءوحت هچ
 گید تیام

 یرته لابز لیتما نيا هکیلاحرد
1 

 هیجماییثاقن ییالقنا ناجیه هک
 تسلائد » یامتیسم ای یزاس
 رو ءاگآ درفرد «تسیلایموم

 دن دوآ یم تسدب دوخ ةدش ناعذا
 ۲ و نوزحم مرف هکاریذ
 مدصع رب اهنآ یمتمع میظعدامیآ
 یم یوتف ناغناکدنژاس تیمیمص
 ملت زورما هک تسا یقاک , دنهد
 ظفاحم » ای هفیاپاچ» نوج یاح
 ات مینک هدهاشم هدایود اد «ثاوج
 ین درب فلطمتالاح هک میوشنکمطم

 هدنهدپیررف هشیمه یا ربدننا وت
 اهنآ ندوب هتفشآ ای ثدوب یهت د
 ناغیرحاظ خفنریذ زا ماجنارس
 . دویم رطشآ

 ریثاتیکنوگچ هک دننکیمشومارف رایسب ایل اغ یعاعتجا نیحلسم
 -یم هچنآ طسوتب نانا یریذپ
 :تاشیامنعاونا صوصخمو .دینیب
 رد هک تسنآ زا رتشماغ یلیخ
 هکیراتق . دیآیم نب لواهلهو
 7و یدادا وحتب
 و فرمم دوشیم هدت اجنکشرتارد

 یارب یقشعیاهناتساد و تالاقح
 اه هبردم رتخد
 .تدتب یقالخابناوج همه حوضوب
 نارتخونیادد « دنویم تاعایح

 قالخا
 ایونعم
 راک رد

 وب راد رب وه: زا

 دن دوآپمدوجوب كلاترطخو مل اسان
 سکعرب-یمقاو قشع هب لیم هتو
 + نامگرب دامکتیا ژا ملیف نالف
 - یم هدیدان اد قالخا ًاقلطم هک
 یثهرهچ یمیببیگ دن ذ زا.« دریک
 لیتساشتمالسووریت هک ایامتیم

 ,دنک یمیتادوغ !درثا دوپ ودات
 لئون وبسیئ وا نوج ینانادرگ راک

 نیا الوبمم ناتیاهملیف رد هک
 اه ورم یابتد هک دتسرپیم هجیعت
 زا ,تسا دیماو مظت نادقف داجد



 -یمربماگوا تف 5 3 ۳
 بدهم اب ههکشآ یکم تا

 بزن رم قبر ک کج اوستا نامه اب
 :شآاوحا رونملاطمیپا تتاتساپ جابر سو روم و ی

 یاب اکاریهاد . ناتیحنساهولباتهکدتشادیم یم هجوت : كي . میپ ایب تفد دیاب هک ادیها ۳ ی
 ی نيم یتشیپ  -ابیذ» تنوشخ «التم + هک یوش یلملاطم ای ,نادودکی تلم  تاوکتت و یک جم ات یا
 لسب شزرتخ» یا تالومحمد» . و بروم طوطخاب.دنشاب یحيم یتیسومیراسم «یسادش
 ی اتعاو نکعت فر مدیآیم دو دان یا کند اب هقاتناخرج اهن هک . هزضو امین قو
 0 یکر بت «ناشیگءوهقو ی عاسچارد دوهتم تنوتخنامجرت .دنکمالمرپ ایندژآ 0 جت

 هدشناسریمااهنآ ۰ لاح نيع دد اما . هذاسیم لی رو جم ص۳
 اسم تیم کم نیل زا یتقماق یشيلاتم تنش نیا هکتکناوتم یآ زا یتحنارتیم تسب نیا .دنکیم

 نود بدکرايیب یار. ته لس هکدتفایم انا کار ۰ هاو هدرب دد یدحات اجاق نآمیمج هری لوم سراف هک تام تادناسم یکی تساصیکدز هقد تشکر قیم

 و ور رپ ناهار سوپ نوت یی. ه هاب رخآ عید فوت مانور یر سم میت
 ۱۳۷ ۳ جو

 اتجادساتن ادویه سیاولو فید لاتنالش» تاییدد . تسا یوتاب هدنزدوجوم مه نرو هک تا هناکو دیار دیس دی شد هیت کشد... فتاپ شهجوثم هکنآ نودپ
 هم ایم ید ییلف لدا درمو یارییتسطس نیت درب طق <
 دي سربم کیک رد نت. .ديم هکنآ ام .تنا یوبحم اه

 هر یاهو اوت 7 تشیتالق ةسنیرخآ ام دو هه اد دجوم
 توت یو را یمایم دم لعاب ادانآهکیدلقک . دیابنداذگییلت شی رذپلکت
 مون اترح « یفالخا و نابچ ام هدتد كل ت درو درب تم یامهجوم یاشاتب دف
 زر وز و دوش ياهتهجنیا هک ئاهداب داجیاد
 < دون اداد ریواصت ,دخرچیم  قیرطزایینهرثاكیملاطم فک دنهدینم ییقت اد یرهاظ
 ابا ولو یتیم لب ها فیت ههاگآتالداینو تاطابتدا دا شیپ اب هک یمشیربآ مزن یاهیزادرپ تالیکشتدنیماشم لیلحتو هیزجن . یلیخ «تعامجو دنمرنهنپ .دنک
 ی م نایرع نام ط یعج نگه ةرایم « دوقیت دراد دوچو ءاگ ان طاترا

 .دد دوهتم رگید رصاتع یرایبو و هدداد هشید نآ رد هک ی مز هداپ  هصعخشم دش هتفک هچنآ زا

 یک دامنادرپاددرودوکتلرکیاهلیف  «تخدد مشچ شیوب هکنامسآ . زا یخرب هک یاسآزیمت یمنست
 ایبع یون نوسربیود اپ *وگ یم دولنجو ؛دیوکیم هچ  لکفو یوجسم نب رنج نیرضم
 تاللحت «یلودد دیدن تاسجت . کی د دنتسن ادج مهزآ شنرهود . ارج .ددرکیمرتشآ دنونیم لئاق

 یاه یمحرم « یحور دولآمتخ  هفیظو .دریکمربرد ارودرهخساپ  .مدیایوتحمكي هدشتمیق رهبدیاب
 نیا شارفآ دورف ةسوسوو موزاو ۰ منکرکفت ی هزایدو هکتسام  دروم ازجم یوحنب اركيژولوت
 ۲ ی ور نارکابدیم . یسکی ادیزشمرکو یلقتساقم ۵ ًنبب قد داد دارق یایزرا
 زا تام فوم را نورد رکفت نیا ددو .میزاس  لکش نیا ؟درکهجوت نآ «لکتن
 نور هاشم ناویم ریرمآ  یطذاپ دک یجنم؛ تواهق نیاپ کدو تسویو تفوک مپ اتعونارف ای یسود اي یلایلاتیا . هدایابهکادیشیتطب هارو میود " ةرهچ » تسا مای امت ژا یئزج

 تارف اب دشلتایلم یاه یسا 1 
 تم ,یممجمتمد هصاخمیا زا. ؛لمطد یمیمص رکتت نیا

 نیماضم,یبرضرتهوامنیمعومجمرو  اهتیدودحمایتمظتع یتعزابینابیژ
 رم ناو ةدنک ی کتنمهک كد اناطیخ ضصت ا ادخ رسوم لا بای یم یکرت لیمو هنارعات . دن ,دیلهلاش اب قیمعسولخ هک میم

 دومرف یتدش نآرد هکهحح قآامرم راد دوجو یزفبرفا ای اه اینا قیرش زا کم رس ی
 دم لا ان درمیم نکا ام یتت نیل ی :گنکیدتسک ناب ۳ هجا بسی

 هی کش اس شا یر ته تک یا حد وداهت انب شدیدج ندمت , شیوع را یدیدج یا هرهچ و اه قف  ك | یک ته
 هنکشت ساسان لیلحت هویش  كي فلاحتم دانآیاقحاب مو هم بج
 رام باشی دان لا یاس اب ات دبداخ دوم ۱
 یرو ی ما شش ماد هه هوساجو آدما سه تاب نآ نا ار زنا و تاوضا * :هدانت ینورمل .نآ شاتتلع لی رم اد هرس هه سامو مهسا ته
 یم ادیوه یک. ینالقعرهتاتم ایتطقهب طوتم توگرکدو تاربیتتداجیا

 ده

 دافخردو یوق«یماتشابیذ» قیرط

 .تنیتمهم تاتدوخ مغرب



 كيسزا هدافتسا اپ هک دینیبیم
 كيدزت یلیخ نحذهب ,ملیفمسیل ات رونق
 رو پآ زا یمکحم ملیف و دوتیم
 |مغریلغ لاحنیعردهکد یآ ی
 ریثأتتعنارثآ یمن زاسهک اهیتعب
 لیسا دایسب ملیف , دننادیم یک

 .تسا یلتمو شور نیمهذا ميناوتیم ام
 زا یبلطم لبق یدنچ ۵ ۰ یتیارب یزکیدیسایل پیک هدافتسا
 نرتسو یاسین هرابرد مش لینردتبسیا ی اذکب

 ینتفگنرتسو ۱
 1 دیراد هچمزات

 نیرتلیصا ونیرتینغزا یکی نم
 .تسامتیس عوت

 یهدیقمهب نرتسو نانامرهق
 ناناسرهتدب یبیجع یکیدزن نم
 یلاههک یتمی .دندادیناریالهاج

 ح تنانامرهقو نرتسو زا تهابتزا - میلاثردوم زا یئاعهکر طقف لیت
 زا ریایامنیس مد رمیامنیس «نرتسویامنیس.ییک دوک یامنیس

 -وماسو یفرطزا امیاهلهاج رد ۰ تسا یتسل ثروت شی و دداد
 رکسید فرط زا ینوباژ یاهیئار  تسانکعم اد عوضوم 6

 دین ادیپ دیناوتیم . ملیق زا لاثم دنچ نیروآ اب
 نامرهتاربهجنآلوآ هجرددد  دینکن ور

 هب ندوب دنپاپ تا حرطمترتسو
 ملیت دد | یمیدق یاهتس
 - دیوپورلاهدنتص اهنت ناغاجت»
 دوبن مهیقفومنادنچ ملیف هکر یم
 نرم لیسا نامرهق هک يتيبیم
 پساهپ یدیدشفالع ,متا یصعرد
 و دداد ثابایب و شدوخ كنفت و
 اب اددوخ دناوتیت هجف عج
 نیا ؛دهدبقفو دیدج عامتجا

 هملک لیصا ینهمب لهاجای عوضوم .هتحصاپ.دوب لوادتم یلیخایل احیا
 یاهلهاجالعم .تسا قابطنا لباق | رکیدونای ریصت هک یثاح
 اهتسو یحذم شلارف دنیاپ ام ژاوآ نایریصتو دناهتشنناخهوهق
 هب و دنوریم هلاخروژهب ,دنتسه رد اهیتاهد هک یگهدحسو دناوخیم

 ,دنتهدنبیاپ تفارشو یگنادره  ددنکیمتبحصودناهتشن ناتسریق
 یتنسویمیدق زیچكي یگنادرمد منو مو ی ی هر حد ما ۰ !امنیس 3 زا یاهنحص تفارشهکدیلوگیمیلمب 9 ۰. ادوات ونحیدهتمک ی اههحمای

 تساکیرمآ مدرم حودیعقاو لبمس نرتسواکی رمآ یاربو درادیلمیامنیس یروشک ره

 ۳۳م اه یو ه یاس ید دم هر یتسرفر وا کام

 .تسا «یتسیلاثرروس» رثا تي «واگ» هک

 دض ای نامرهق یگدنز عباقو یکیدزن نازیم لرد نرتسو راک كي تلاصا شجنس رایعم 8

 .تقیقح هب تسا نامرهق



 عوتكينرتسونامرهقیارب رتتیم
 نداتسیامهیورب ودای.تسا تفارخ
 .ندرکلتوعو

 اب مأوت فرش عون كي نیا
 اهیکن ادرمنیا هیبش.تسا یگنادره

 هک ت سه مهام یاهلعاج نایمدو
 هلمح دی ابن تشپ زا الثم دندقتسم

 یتیاژیاهیئاروماس ددومدد.درک
 .تسا روطنیمه عشو مح

 ریش نییاژیاهثادومام

 یزابریشش نیا عضو .«ارباناش»
 الماک یلوسم_یاهیزاپ نیشنش اپ
 هیبخانیع اهنآیژاب .دوب توافتم

 یاهسلیف نانامرهق یاهلئود
 ودبیژابعوت نیارد .تسا نرتسو
 -یمدا رقمهیورب ورمساختم فرط
 تالغ زا ادریثمش مهابو دنریگ
 ریشهش رت دور هک کر ه هدنشکی ه

 دنک ت سین هبس |ریرگیدودشکپ 1
 دوشم بودن"

 یارب یرکید لیالد هلمجزا
 :یگیدکیب نان امرهقنیا تهابش
 لیصانامهتكي.تساهن آ یئاهنت
 ناسدوخ یاهلهاج لثم نرتسو
 ددتبیاپ دناوتیمن هک |رچتساهنت
 .دشاب یعامتجا دویق

 كپ میقم الوسم لهاجكي
 دناوتیمنیلو تساهنت .تسا یهش
 رد.دهدب شوچ نارگیداب اددوخ
 هکنیا اب «نرتسو ننامرهق هکیلاح
 ژاوتسا رفسرد هتیمه
 یتیم دد زین دوریم رهشآ
 .دربیمسپ
 «رهاوخ یوجتسجرر» ملیفرد ایو
 ناج»هکم یدیدیم «ددوفناج» رثا

 ون اختایس

 یلیخ هنادتسقارش هکر م نرتمو
 ووخ نایمژرد اهنآ , تسا حرطم
 اع تتتفگیم هک دنتشاد یحالطصا
 روظنم, میرم ایه هنکچ متحد اب

 نانامرق هانی .باوتتخد

 تکست وتیسانرتسودامریق کی
 هب طقف هک ام یاهلحاج لتم تسا
 -یمدامتعا ناتیوزابوروژو وقاج
 نارکید هب هک دنهاوخیم و دننک
 - یمتیلو دنتاب هتعاد دامتعا مه
 .دشاوت

 نرتسدملیف كي شزرا
 ٩ دیجتس یم روطچ اش اد

 نیا عوتوسنیلا ؛ رثوک
 شای متیسنایب ددميتیببهک تا
 هکنیا مودو هنای تسا هدوب قفوم
 . ربخ ای تسح لیصا ثرتسد نیا
 ترتسودتكي تااصاتجنم دایعم
 یگدنز عیافو زنا زیمدلدد
 هی تسا نامرهق هدش ایو ثامریق

 ابوا نیشناج دناوتیم هک
 راک یلیخ هتلآ هک تسا های نیکی
 .دسرب «دروف»یاپ هب ات هداو

 «.ثرتسو یامنیس يلک دوم
 یدوشک ه.تلکیرمآ یلمیامن

 طیرمآ یاب هددادیلعیامنیس
 یرایسب تور یمقاو لبمس نب

 ژاس نرتسو كي . تشکیرمآ زا
 دنمرده»تراپعاقاودن ون یمبوخ
 هتاد دوخ نآ زا اد «یئاتیرمآ
 ناوسب هک یک ,هچ , دشاب
 دوشيمهتخانش تکلمم كي هدمرنع
 و تکلمم نآ یمتخم شراک دیاپ
 دشاب نآ تایسوصخ مامت دجاو
 رطاخنیدب «دروفدو «زک و اههب ام
 دن » ميئوکپ میئاوتیه
 ور تم هک « یو
 یناکیرسآ تایحود نیرتلیصا
 یرایسبهب هک ی لاح رد دناهتشاذگ
 نا وتیمناتیرمآ روشک نادنمیتحزا
 . داد اد بقل نیا

 و «ددوف» راک نب ایآ
 دینکیم سح یکیدزت «اپنیکی»
 اهنت دناوتیم اپنیکب دیتفگ هک

 ودئاب «دروق» نیتتاج

 زین «اپ نیکی» و تسامتیس ملم
 .تسوا ریثأت تحت تدشی

 :ایارب لیلد نیلوا

 مودهجرد یاههتیپ رتح را هدافتسا
 یشیاهملیق دد بلعا دروق . تسا
 رظت مود هجرد .دنمرته دنچزا
 یمهدافتسا ادیتف هک «دنایدراو»
 هچرد یاهشقت اهتآهب و هدرک
 ام.تسا هدادیم تیتمو یقنم مود
 ح اینیکی ادراکیمه هک ميتيبیم
 اه ملیف دد بلغا و دکیم
 «یتوا تراو»نوچ يتادتمرتهزا
 هدافتسا «گنارتمرآ یچرآ» و

 هثيبرنه باختنا اینت
 لیلد دناوت)یم مود هجرد یاح
 1 دشاب مهب اهنآ راک یکیدزن

 دوخ اکنیازا ددوف : رفوک
 .تشاد یاخدیدو یریگ هجیتت كي

 و تبثم مود هچرد یاهن امرهق
 یاه تیصخش بل اقرد ار شایقنم

 . دنزاو دوجو هکدنیبیم یصاخ
 دن ابدرا ونیب طایتدا عونكي الثم

 هیبش .دینیبیم شلیف تیصختو
 هنادنتقارش یدیلقتاب ادداک نیا
 كي الثم ای ,دنکیم مه «اپنیکی»
 داک ردیصاخ یاهیکز ماب دادنتم
 اهنآ زا مهاپیکی هک تسح دروف
 ناهارمه»ددالثم .تسا هدرک هدافتسا
 .تسهیفنحم اینیکی زا «تخسرس
 هی غورش دابكی دد یشیشک هک
 نیمهدوداب یدصتم.دنکیمهظعوم
 نانژ زا یشاقت دنچ یود عقوم

 داکكي نیا .دن اشوبیم ادنایرع
 شیاهملیفرد هکتسا دروف كيبيت

 . دراد ناوارف ادنآ ریاظن
 ابنیکیبیهالعرکید فرطذا

 تباثادعوضوم نیازیت كيزكمهب
 یار كيزسکم الوسا .دنکیم
 اگهانپ كسي نرتسو نان امرهق

 تسا.یناج ینمب هدوش
 ژایاهوژرآ نآ رد دنناوتیم هک
 كيزکم.دجب اباد ناتمتفدتحذا

 تسایکیتتامور یاج
 و شیاوه , شیاهتز ,شکیزوم
 كيتناموراجتآ ردزیچ همحشیاهش
 دد اد تالاحنیا ًانیع امو تسا

 ماین آ.دداد یکیتنامود تلاح
 هجنایمزا .دنوتیم دادب دون
 ,هتحاق یاهتزاب , دنرتکیم نذ

 هتشک دوز حبس و دننکیم عادو
 , دتوشیم

 اه یئازوماس تعایت تلع
 یریثأت « نرتسو نان امرهق هب مه
 دروقزاینیاژ ناتادرک راک هک تسا
 « اواسودوک د الثم . دناهفرک
 تن + .اهنآ یسئزاس
 ۳ نیب یلک دوطب اما . تادروف
 كي رکقرطتنذآ نح نیا

 قورتهاعاش شیاهراک دروف
 ب تسا رت

 یلامتیس مرف رظن ذا ۵
 ؟ رولعچ ناشراک

 یلیخشرات رد ددوفلاج» :رثوک
 هک ينيبيمامو دداد تک ح رتمک
 يمک تکر حسن ابنیکپ ییددد
 زا دروف یاهملیف متید یلو دداد

 «غالک تادتکر م» مچ یو یو ایئوکتفگ
 نمشدد . تسا رتدنکژاتنوم رظن
 زین كنتد رظن زا «اپنیکی» راک
 هک نیب مو تسا «ددوفهراک هیبش
 زا ءرهظ زادهبرد لادج» ملیف دد
 رادربملیف < ریتالک جا .مایلیو »
  تسا هدرک هدافتسا دروق دافآ

 هب تسد لاحبات هک اش
 لسیوط ملیف ود یکی نتخاس
 ؛تالکشم لاح نیا رد هدیاهدز
 - یم رولعچ ار نارسیا یامنیس

 -؟ دینیب
 اب ثاریا یامتیس : رثوک

 مدرم همه هکتسا هچاوم لکشم
 نیا و دنادوب هجاوم ثآ اب ایند
 یرتهیابنیم كيكقت مدع الکشم
 یاچهمهدد ًاتيعبط .تسا یراجتو
 تیقفوسم یداحت یاهملیف , ایند
 ردالتم .دنراد اد تاشدوخ صاخ
 « سنوفودیئول » یاهملیق هسنارف
 الثم ای دراد یبوخ یلیخ شورف
 - ناتسلکت رد (لوعرره» لایرس
 ینانادرگراک همه یلک رولج یننی
 ,دنززاسیم یداجتریغ یاهملیف هک
 .دنتمه درب ور یگدزب تالکشماپ
 هچاوم ثآ اب ام هک یاهلأسم یلو
 ات تسا نيا ,دنتسین اهن آومیتسه
 . یاهداک شی امن هب صاصتخا هک یمنی
 یتنی . میدادت دشاب هتشاد یرتح
 : ناب یره ملیفاهتادرک کر کا
 هک دن یرطاخنانیمطاعون چیه
 حد 2



 یحراخ تاعوبطم یاه هتشون

 ملیف هراب رد

 بدر بیس «نافام وهق»
 یدن اسهمان زود

 هکلا»یژاب هداپ در
 ملیفنیالوا هداتس موز
 ميچدهلمحدروم هک یسناتسرد
 »تسا هتشون دوشیمعقا و«مچیم

 سناکس نیادد«یموژهکلا»
 شززاپ دور دقكيملیفمهم
 وتسا هدربرتب «مسیلاثر»
 هام دوخ دادمتساژ الماک
 مه شدمیو تسا هتشاذک
 زا یهوقآبم سنا
 یدنمرتهاپ «نمعیوتداوتسا»
 , دیدرگ یدادربملیف ماعت
 تپون ود یط ساتس نیا
 رد هتبلاو دش یدادبملیف
 مشچود اهیناتسنیا یماعت
 هدندوبوا لاحارکتبقارم
 اهوج» یاهمشچ

 - یر دوویلا
 ون دوطدب!«رتدوپ
 :هرتستاریا تلود»
 امتاب « رهمآپرآهافمهاخ
 و یئتیرمآ ناگدننک بهت
 زو دنهاوشپ هک یئایودا
 كمك دنزاسب ملیق ناریآ
 , درک دهاوخ تدعاسم و
 یاهكمک هتیمز ددآاسومخ
 ورف یمادقا چیه ذا یلاع
 «. درک دهاوعن داذک

 نیلوا ءژود نلوم»
 رایمم كي رد |ددوخ ملیق
 نازاسلیفیداتمابیناهج
 و یئایرما یاهنیسنکتو
 نان ام رهق»ماتتحتیایودا
 هدیناسد مامتاپ ناریارد

 یتچحمانذود نیا
 نا ریا یامتیس» ددوم رد

 و نید
 ۲۵ كنيا ناریادد امنیس
 یویدوتسا هد و هدش هلاب
 راتبنارهت دد یزآدربملیق
 ۶ «هنالاس هکهنتهلوتش
 هچدوب اب هک لیف ۷۶ يلا
 اب یبک یا

 هدنکیمزازاب هناود
 رچکیپ نشوم » لق

 ناوتع تحت « یلید
 دن رکتیمبرغه نت مرهق»
 نان امر: تساهدون ندچ

 یمامتروهک تسانویسک آب
 یناوارف تیققوم اب ناهج
 سیا . تا هتشک دربود
 ینادرسک راک تحت ملیق
 « وکسلکتناژ »
 رد هکسهم » نوچ یدانآ
 هدخاساهنلب ین اجوهمشچ
 یاهجووب ی ملیق .تسادخ
 تسا هدش هیهت میظع

 «نانامهق» ملف اب
 ناذاسلیق یارب كنيا
 نف دووضک هارد یناهوما
 یاضف زا دشاوتیم اهنآو
 قرشم پلاج طیحمو رکب
 دوخ یاهلیفیارب نیز
 دن بب یفاک هدافتسا

 یلجنآس ول
 یتاتس دوم دد «دلاره
 اب موز هکلا هتشاسم
 یط « نمتیوتداوتسا »
 هتشون رموزهکلا زا یلوقلقت
 یسکش یتاکسود » ۰ تسا
 هکد زاد دوجو ملیق نیادد
 هسپ تآ رد «رموزیکلا»
 هتشاتک امت .کنسحالطسا
 یدادیسلیفنایاپزایبهکلا
 دوختیاشر یناتسود نیا
 لثم اس تشاد دازبا اد
 « وکسلکتناد » هک نیا
 هکلا . دوب یشادان یمک
 نسیا لاحرهب »: تنک اب
 دوجوویداس دو یناتسود
 بوسخ مهويدانس و هتشاد
 < تسا هدت هتشوت

 ییس هنمانزود نیا
 کرم كيداجیا ددوم دد
 و نارمت دد یزاسلیف

 «تانامریق»
 اریا تلدد نوچ
 «ریبک شروک»یدعب ملیف
 یاح نشچ تسانمب هک
 هتخاسیهاتتحاشمل اس۵۰۰
 تویلیم ۱۰۰ غلبم دوشیم
 هععاذک هجووب « ءالد
 «تسا

 یلجنآ سول » 8
 کت هدرومرد«دلا ره

 یا حلق توجیدانآ
 «تهاع نی نئاخ كيو
 .تسا هداد نات

 تعبب نیاذا !داهلیق ناک
 .درکدهاوخ ناریا هجوتم

 < جیتسا كب » 8
 نام تیم

 یدنسب یاهمکزا

 یابی ملیف نیا اب
 یاهنادرگ داکو اهروتکآ
 نازیآ هی یجراع هدندرآ
 .دشدها وخ اپ

 تین نسیاهب داتنیا
 اریاتردهکهخرکت روم

 هاثتهاش » یریعد
 دنرادلیامت < رهمای

 زا یکی تروس |ءنارهت





 دوبیر ما رهب و یئایمیکدوعس « دیما لامج « نوناشكنارف
 وگتفک ماگنه هب

 نادنمره اب یلاهوگ«نا ارهق» یرادربلیف نایرج رد 8
 :نادرگ راک)ملیفمودنادرک راک نون اشكن ارف» هلعج زا «ناث امرهل» ملیف
 ردشدوجوو دنهداد شیامن ناریا رد دا زا ار 4 ته نئاخ كي ام نیرددو«یاهرح لتاق» نوچ یفورعم یاهملیف هک میتشاد (وکلگتداژ
 + مينکیم وزاب ۰ تسا هدمآ شیپ نا امرهق ملیف شیامش) هک یتسانمب  میتشاد وا اب « دوبیر مارپپ » قاب زور نآ هک یهاتوکیوکتت دوب زیگناناجیه ام یارب نارهت

 < رییدرس »
 الثمو مشاب : دراد دوجو ایلیا

 ار یلیلاتیا غوف زا یاهدرتسد ریز ورف,«یربساربد هل 7
 حیجرت تهجمیبو موشب بکترم ی
 ملیف ی مود نادرگراکک مهدیم -.دخاس میارب اهیونارف اد

 ی ایلتیازاس نرتسو تی مشاب و« یا نرح لداف» 9
 هک دینادیمنًاح لق .  ود «تسه نئاخ كي ام نیب»
 امتیسنیبامش«یاهفوح لتاف» .میدید مش زا هک ت سا ینلیف
 یدایزتقفوم یناریاناتسدد . دیتشاد یئالت ملیف ود نیادد
 ؟ددوآ تسدب  نیبساخ مرف یعون داجیا دد
 بیرقت ءیاهفرح لئاف» ۲7 ارچ الاحو «.,یئانج یاهملیف
 لابقا اب ناهج یاه رونک مهره راک ) مود نادرگراک ناونب
 ًاتهلابتسا نیا هدوب هربدد .( یاتواح یاههتحم نادر

 ملیف نییردهکنب .نارگاشامت نی تا
 دقورپور یصاغ ناجیه اب نارام " تیدادتیل اف «نانامرهق» رد
 یاه ملیف یدادعنو دندرکبیقعت ٩ دیدادن همادا هتشذک هد ارمرتلاورو هدیا اینآ رتکا هچ  هماداو لقتسم ینادرک راک هیو

 بیسار یاهدیشاب مه زا و هتسگ . ینادرگ راک زا لبق نم [7
 نشوردیدزا هرهب اب هاو دندش کی ام نی > و «یاهفرح لتاف»
 دوجوب مه ییوخ یاهمیق نم . نادرگرمهالبق «تهل اخ ككي
 مليفبهت نایرجرد دماهدوب مود
 ۰ یج) ءدرز سیور زلور» یاه

 د
 نفاخ كي ام نیبد الفم دادن تنش کا فحش یبوخ هجیتن «یاهفوح لتاف» و یتر_يزپ «یاهفرح لئاق» دف لب تی رک 0  (رگنیرلخ

 یسکر ح + یلصا مان) «تح

 ...«نونات» 8

 رداکیروجاوروج یاهادرکراک

 : یهرابرد

 «وکسلگن ناژ»
 ك رتشم ملیف نیلوا نادرگ راک

 هم ؛ادنیلپ یناج» نوچ یلاهملیفابار ءوتسلکت ناز
 نادنیوچو اکبسج , زاردشکل اب , تسا هوکشابقنع :همشچردهکس
 یردقو یلاپورا فراعتم یدید یاراد ۰ میسانشیم نارهترد «تذل
 یگدن زاب ورارد اهتدم ؛ هدشدل وتم «ین امورد رد الصا ,تسا كيت امور
 راک هرکزاغآ «یشاقهزا یو + هدرکر مع ارت نرقلوط + هدرک
 کهالوک مليفب زا شی زورماب الودش مدتی رمآب اپرا اعنیس
 ان رک هکتساهتخاس یثاتساد لبوطملیف ۴۸هدوبیتیب ران رتخیب
 , دناهدوبقفوم یتراجت هنیمزرد

 ٍتیها ناتسادب یدرومو لماعرهزا شیدوخ رارد 6
 یاه سیپایو ناگدنسیون راثآزا سبتقم شی اهمیفزا یمین و دهدیم
 هکوراد هیت هلو لقب انآ نلادرعرب ردو تا یرتات

 بت نرفته دنیلیفاج» لئمدوب ی

 نیرلدب نوسج ؛تسا هابتخا كي نتخاسفرص یرنهلیف
 لوبیا ؛درادیمرب هنیزهرالد نویلیمهای ,دوشیم هتخاسزورما هکیملیق
 ی ه هکدنکیمهفاضاو دوشهتخاس یدهیاه ملات هدرگ زدی

 رک همادا یدامتیقفوم ین ابو دوشیمن نیمأتهبریخیاه هگنبز
 . دوش بیس ار یزاسلیف

 دایتروص نیاهب شاهجوت دروم «كينعت» زا ءوکسلکت
 هتدمآشیپ «ولازید» اهدب یلو میدربیم هدافتسا (عنق) «تاععزا رتشب دوش مک ملیف هیت نب زه هک 5

 روم «عطق» قیرط اددجم «نویزیولت» ردو دشا و لابقادروم اقا(
 و داد «ولازیه» ارب ربص و هلصوحرتیک مدرم الاحهچ تساهجوت
 ماهدرکن رگفكینکت زایساخهوحنهب هنفرمی ور هاگیه مياهملیق ردیم
 : دش دهاوخ جیار ینالوطیاه «ولازیدر اهدجمهدنیآ

 ملبف هنزایکی «نان مرقد هک تسادتعم ءوکلکت ناز»
 .تسامنیسرد شلاق زارد نایلاس لوطرد وا هتالتدرومو بوبحم
 نازاشلیفیاپ اتتیرمآو ابورارد «نانامریق» شیامن هعدراد داتعا
 زا رطشاشتاتساد بسانت هملیق نیاهچ ۰ دیشکدعاوخ ناریاب ارربحم
 نودب تیج نینییو تشاد فلتخم تاهجو روصرد ار «ناریا» شیاعت
 ناریاب اریناهج ترول میقتم ریثرولب ,دوش هجوتم یجاخامتکتیا
 .درکدخاوخ تیاده



 ناریارد امنیس هک تسلاس تسبب ادودح و
 هک مينيبیم درآ وم یضعب رد یلوهدش عو رش
 ! تسین میخ و دنهیامنیس هزادناب نامعضو
 « ندمت طبض حول ملک یم رکف هدنیآ رد هج
 .دوب دهاوخ ادص و ربوصت حول

 یارب هحلسا نیرتکدزب نیا ناربایا مهزاب
 دنهاوخیم هک تسا یناهن درک راک

 رشاحلاحرد , دنزابتوافتملیق . تواضق هب ؛ اعتیس هراتس
 امنیسرکفنشورره « ینادرگ کره ریخا یاهلیف هدابدد هک یئاع
 ینکرهو امتیم هدرک لیمحت رهو  هب هک یئاهلیف .دوشیم یناریا
 امتیس دد تسدداق تسا یعدم هک زیاستم :تدافتم یاهملیف ناونع
 رکآ « دهدب تروص دناوتیسیراک هنوکچ.دوشیمناودعرترب ان ایحاد
 ۱  دربن هدافتسا تسرف نیا زا المع ؟دینکیم هاگف

  لباق ریغ ءاتگب کتم نم هدیقمپ .. نسه یترولمپ :مدم لالج
 نم رظتب هچ » تسا هدش یتشغپ " هب یانانیبنوخ دایس هیواذ زا
 ورکناهرا دتیمومنیامتحیتسیاب . یاسصتیم و مسکیم هاگترما نیا
 نیمهب دربدافتسا لامکنآ زاو  تاتسودنهیاهتیم اب الثمادناریا
 «ءرجنی» مراد نم هک تسا تهج .منکمهمیافم

 یتسابئاهساعتهک مدادداقتعادوجو . اهنآ داوجرد تیلامقو ,دندش نم مزاسیم اد دلهچابیرقناتسودنهیامهنیس
 یاههبیمژدداسنا راک ردناتسد دوبیناشخرد رایسب دایسی هبرجت . هیعاحكيام : امنیس هداتس هک دینیبیمو دداد هقباس لاس جلپ
 نسیا و , دنشاب هتشاد یللملانع ۰ اهنیا اب ندرکراکدد نم یارب  اکیرمآ یامتیس اب یتقوم یتیشن . امنینام ؛ دنزاسیم یثاهلانشآ هچ
 هک هوشیم یشاش اجنآ زا داقتعا نادرگراک كسب هکنيا صوصخپ تکلمم رد یثایلاتیا یامئیس و _ عدرش تسلات تسپ ًادودحاد

 هدرکرگید عیاتسرد قیقد «یریسوربوکتارف» لثمیئایلاتیا و «ناطیش لک» تروسب نامووخ .مينيبیمدداوم یتمب ددو مياهدرک
 اهنآ ریگمشچ یاهقیفوت تلعو یاهبلیف هدنذاس ,نوناش كنارف) زا یپیکا هک) «نانامرهف» مپ . ناسشو , دنه یامنیس هژادنابهک
 تروصن آرد هچ میوش ایوج ار ام نیب نئاخ كيو یاهفرح لئاق یاد ینتسآ نادتمرنه  ءانثتسا كني هتبلا , تسین میغو
 نیا زا یرادقم هک دید میهاوخ تمنق هک دوب میت نيا دد (تسه میاد (دندرک شاهیهت . یکید دنهیناتساد یامتیم رد اد
 نیسمتتمامت لوصحماهتیقفوم  .تخاسیم ار ملیف یاهداح یاه تک دنتسمیف هراب رد ار هزومود
 تسا یچراخ نیمصختماب یناریا . متفرکهجیتت درومرهزآ شیپ راک ام رد هک هنچره - میداذگیم
 ادناغراتدسبو هتخومآهبرجت هک ناماسیتسیاب ددقچ امنیم راکهک  یقعیتحویحطس شجنس تدومپ داد مه ءانتتسا دیتسملیف
 هتخاس هکنهابه هدشسک هبرجتان هک تست دقتعم یلو دشاب هتشاد . هچ جراخ و نارسیا یامتیس نیب - میداد ام هک ئامنیس
 ااشدوخ هب دناهتناوت هجیتنددو ادتایسوصخ نامحاب ميتنيا نیع ای و ینامژاس رظن زا یئاهتوافت رخادا نیا دد اذهعم ته دایز

 یللملا نیبحطسروودنشایهتشاد تا  روبتسنوچ مينکناحتما اجتیادد هدیدید یرکف
 .دنیامن دوجو داهظا امهکنآ یارب الوا هبرجت ود نم : مدقع لالج

 یمیشورتپ انس دیک هجوت نازیم هوالمب و میداد ی ملیفكیدد ,یجراخ یا
 یللملانیب تیمها اب حلس دد ام ام هک اعلیف دد یرازگهیامرس» . متشاد یشامتیم ملیق ك

 لس رد ام یامتیس یلو ,تسا تسایرتنک ی لیخ نازیممیزایم  یمآوت بیک ت یمود میت نیا هک -تفرشیوبهدرکدشد یلیخ امنیس
 یرکید عیانص ,تسین یللملانیب یناکم و یتامز تادهعت هوالبو تساسوسحم یکینکت حیحص یاه
 یللملانیبحطسرد بیجع هک میداد  دودحم تقو لثم یریگ یو تسد یفن , یتمهم یلو تسین یفاکیلو
 سن هتفرشیپ یلیخ یتح« دنتسه  میزادت اد یللملانم ناکتیپرتح دنراد ًاجیددت مدرم هک سا هیشق

 دداد رارق افهتوبنوزج ار ام نادنان ناچنآ یعقوب هک یرحبتو رتقو هر تعرس ین
 ۳۲ هحفص رد هیقچ اب ,ميوشلئاق ادیلصتموقید بجصت هیام ,دنراد ناشر رد هک و دتتیبب,دناهدید البق هک هچنآ اب

 صد
 «هرجنپ»ملیف زا یاهنحصرد «یقوئو» تیاده ماگناب «مدق»

 یاهلیفالتم , یراجت یامنیس دد
 ثابذ لقاال هک مينیبیم + نیدرف



 . درب ی یوست
 «محریب یایرد» یگنج رثم میف زا یانحص ,

(۴» 

 «تسینیربخبرغ ههیجرد»
 شومارف یکنجا یاههتحس نطاخب
 یاوتحم یطاخب نینو شایلدقن
 فیدد دو اهتتهن ,شاهناپوجحلص
 خیدات یکنج یاهبلیف نیرتهب
 .دداد هجوت دوخدد یثاکم امتیس
 -شزرا تهچهب ارث آ ثاوتیم هکلب
 زا ظفرس,شداکفا لی اقریغ یاه
 دوطب«اهملیقیعون یاهیدنب میت

 - ملیف نیرتهتسجرب ذا یکی یلک
 زاد نیت اعتیس خیدات یاه
 یاهنیزهفراب میف نیا یاههنحم
 و تسیود و نویلیم كي لدامم
 یاهویدوتسا دد دالد دازه ءاجنپ
 ٌةطوحمردزین ولاسدوینوی ين اپمک
 یرادربملیفدوویل اه كيدزن یاب
 نادرگ اک مهوملیف دوخمهو دندخ
 نامهرد(نوتسلیاع سیئول ) نآ
 3 دنده رگنا ءزیاج دن رج ,لاس
 نیلرب دد ملیف نیا حاتتفا بشرد
 -تیانجزا ی اههورک«۱۹۳۰لاب
 شیامت یامتیس دود ,یژان تاراک
 - هتسدو هدیشک هدرت ارملیف هدنهد

 اشامتییاردینس یاهشومزا یئاه
 بیترتنیدب ودند رک اهدملیف لا رک
 لالتخاداجیا .ملیف شیامت يمآ دذ
 .دندومش

 ملسف « باتفآ رد یشدر»
 هک وتسلیام رگید یکنج هک زب
 -ارجامودت هتخاس ۱۹۴۵ لاسب
 کنج یرو همش نامزرد یتیاه
 ای یص عوقو مود ریگناهج
 زاكی یه زا دادروخرب هچرگ
 مليفات ایوجحلسیوق یاههدیا نآ
 فسول اعم « دوبن نوتسلیام یلبق
 « محرت ای هتخیمآ نحلهب مح ژاب
 دلاتتشحو هدوخرب مت هب هدنذادرپ
 یتاریتأتررکتیاکحودوب كنجاب رشپ
 یاجناسنا تایحودرب كتج هک
 . دینیم

 ژایاهشد یاوجام
 اد کیرمآ ماظن هدایپ تازابرش
 ی 1۹۴۳لانپ هکدرکیم فابچ
 «ونرلاس» ردیتشک زاتدش هدایپزا
 از3 لیامیتخ تفاسه تي هایت
 یعودزماناخ كي فرصت دصقهب

 یتط , تساهيزاتآ لاقشا تحح هک
 .دننک یه

 «یکتاقرت هوقیقد یویداتس
 ترباد قوذ لصاح هک لیف

 هسلاطم و شواهب .دوب نسار
 ی وردیاهسا رهواهساحا .راکقا
 ریسه نیا .دد ناذابرس نیا

 هوالع + اهتانا اب كتچ سابت
 یلصا هژوس ؛ دوکذم یاهملیف رپ
 (۱۳)۱۹۴۹تعاس ملیت
 یا هک ثاوهیکنجلیفنیا
 داددوخرب هتادنمشوح یویداتس
 بداجتواهارجامةدنیوک اب .دوب
 زا یهورنک هدننک كنتلد و حلت
 هکدوب نادابمب هژید یاهتابلخ
 دد , مود للملانیب كتچ لالخرد
 نکرعتیسلکن|یاههاگی ای زا یکی
 .دندوب هتقای

 ِثكپ یروگیرگ ملیف نیا دد
 ریذپ انفاطسنانایلخ كي بلاقرد
 تسد زا ُيحود هک نیلپیسید ایو

 هب ماجنا س ارووخ یکتچ
 ذاب شتمالس نداد تسد نا تمیق
 - دوقرب نیرتهب زایکی ,دبابیم
 اد دوخ سیداک ُیلوا یاهنام
 - لپ : یو دابنک ردو دزکهعرع
 نید و لجیم هدالیم :تراوتسا
 یافیا ةدهعزا یبوغب زین رگاج
 بل اج ,دندمآرب هلوحم یاهشقت

 ثز رکسیژاب ملیف نيا رد هکنآ
 اد ملیف ینادرک راک "تشادت یشقت
 یلووت سامارپ یرنه
 یلهن رییبهو «تلت ابیاس» هتشوت
 ,دن سد ماجناهب «روینوج

 یک دناو هتخاتشان هچ
 -شومزا یکی اتم اما. دوجهم
 رب دوویل اه دد هک ئاهملیف نیرت

 ,دشهتخاس یکنج لوون كي
 اهن آه تاقداسوزیکتاتیاتس
 (1۹۴۵) «دندوبیش و
 ا هک دوب دروق ناج تخاس
 یفورمم باتکث امتیم
 ملیفنیا .دوب «تیاو , لا مایلیو»
 او یرتناموک یتخادرپ هک
 نا دوالودربنیاجنام یئوکز به
 اهتکفاددژا ناردکسا كي دارقآ
 کیرمآ قورعم تکت ماکتح هب

 دد نییلیف یا
 ترباد . تخادرپیم کنج یاه
 دوفرپنیرتهب زایکی یرعگتنوم
 بلاق رد اد دوخ نیداک یاهستام

 و درک هئارا ناردطسا

 كي ماتم رد راب نیرخآ یارپ
 یداکبح هروفناج اپ ,رادربملیق
 رودکی لالخ رد اهنآ ) تشاد
 هدداهچ نتخاس رد هلاستسپ
 : ( دندومن یدلکمه رکیدکی اب

 . دومن هشرع یتیبحت نایاش
 فورممیاهل وون یمامتهبلا

 تاب ةبدوخ نادرگرب دد یکتج
 راک زا یتقوم یاهبلیف ؛ ریومت

 ,ناگیرموناتنهرب:دناهدم
 «رلیم نمدوف» یندنام دای لوون
 - لوئار» طسوت ۱۹۵۸ لاسبهک
 فورعملوون زین و دشملیف«شل او»
 كني وربا» رتا«ناوج یاهریث»
 طسوت لاس نیمه دد ژابهک ءاش
 ملیف بلاق «كيرتيمد دداودا»
 یا هل وم نو دآ | :تفارک دوخ اب
 .دندمآ روراکا یطسوعم یئامنیس
 لوون ۱۹۵۵ « كنج هرعت »
 « سیددا قول » زیکنا نیحت
 یریوصت نادرکن ب دد ناسا هک
 دمآوداکذا قفومان یملیف ؛دوخ
 بوت نامه ؛ سیدوا نوتل)
 یاسا رب .كاکچیه درفلآ هک ت یا
 «زاپوت»وا یاهلوون ذارگید یکی
 یایدد » ( ۸2 تسا هتخاس ار

 «دنرفزلداچ » !محدیپ
 (۱۹۵۷) «یاوکهناخوور لپوو
 -ملیفنیرتنفومنیل دیوید هتخاس
 لالخ دد هک دندوپ یسیلکنا یاه
 یاماوت ساما رب ۱۹۵۰ هد
 هب هجوت اب هدندش هتخاس یگنج
 محدیب یایرد ملیف هتبلا هکنیا
 هتشون یلوون ژا سابتقا هب هک
 : نهتخام «تادانوم یالکیت»
 ,دشرهاظ رتهدننک دونشوخیلتشرو
 هناخدور لب ؛ ههبش یب هچرگ
 دضد , اراشآ یوحن هب یاوک
 :دوبیت «ثلدج

 محدیب یایرد ملیف عیاقو
 عوقو ,كاتنالتآكنج ماکحدبمک
 یثاهارجامزوحم لوح ,ددتفاییم
 خدواتمدكي ناناولم یارب هک
 .وزیمخرچ مدهدیم

 نیا یهدن امرف
 | نیحتزا یکیرد زنیکاح
 :ووخیلامنیسیاهمنامدوفپ نیرت
 .دوب دادسنهع

 ۳۲ هحفص دد هیقب

 تا



 نرم ناوباکرتم لوصحم نیو ۳
 ژورنلوم ویدوتسا

_9 
 ۳ زنکروبتروک-رموزهکنا-نمتیو تراوتس| ننیگن و
 7 بیتی نامک

 ۳. دبی رب منم للچ
 نی یبسسزام + قم و

 ایند یاه رهش مامت هام رد نا یقه



 وب ر امنیس
 ) هدنهد شیامت هرا ومه هک

 ربکرثا رگیدراب دشابیم

 : بشمآ همانرپ ۱

 یاههفا-پموک وین ثداو,سا
 ۱ ( یکند ) :یداد

 :(یلصا یویرانس) شراکت «نولیو» یورماش نوئل
 .«نولیو» یتورترامال . کداکكمویل ,

 : ( یلسا شش اب
 نم ءاردب» یراتامویل ید روم «نم اول دهب» 3 نتم یقیسوم

 هدلجتنی رتخد» نوگ اد نمراک

 دروش سالک اد « یق

 «نه ها ول ده
 کنیدریا یسوصنم هزیاج

 7 رمآ

 هنناسوص ی وتت . لا رانلکی یر و : تر
 یسزن راو 1. فرودآ ویراس .ونرلاس اب راموکنرخا

 باب , هب سوصخم هزیاج ۳ مک
 شوامشیم تامدخ طادب بوه

 نآ زا دیناوتیمن هظحل كي یتح هک یملیف . امتیم یاهینهو مولع یمداکآ

 ..  !دیرادرب مشچ ۰



 راخعفا : مدعسم)لیویلخ ء(یاهدرپ كي)ءاتوک یاهلیق
 اتوک ملیف .ینراولوصحم - بشرد یاهاتس . .ورتم لوصحم - «یرکنایرود .. لام یط یلجتآسولرد هدش هدآو ناتلکنا :(یاهدریود) هاتوکیاهلیق شیاعن یاهملیف لماشهزپاج) ورا یاب یاد. درب لود تد 4 ت (۱«:,)مهدجیهلاس
 ا هدنز نس یاهگتژ , یرادرپ اد  (یکتد ) یدادوبملیف ۷

 1 یک لوصحم - «نک _ لوصحم - «هنفر تسد زا یلیطبت» ویدوتسا:یرادربادصشخب - یرم . داذگاوادتب ادوادیورماشتویل دنالیم کد هدرم هشیپ رخ

 ,رتزاولوصحم -
 رتلاو , هب سوصخم ءزیاج

 یشادرکراک هب ورا یدرم 2۰ مرامش ناپایخ هناخ» توب,یج تی دلد لو سم« لطد اژور دهیم مایت)روکو یحارل زادگ راک هب دف یو مو . درتم یاد كنارف سوت هدش هیهتهاتوک  زلراچ,(یلساهژوس) شراکخ سوم( تا اب یدک لوصحم- «یلم لمخم» روید نآ ملیفمنکیم ین نآ رد هک  .(یبیئوسبلبق) نما رب لومحم سس فک ۳( ه) نقره یاهفاخ» هبصوصخم -«زگرلیرام» رزعیاوش دراچید رکتل» لاتسایجروچ + سس 7 تا ۱۹۴۵ ۰ (یلسا ی ملیف نتم یقیسوم ) كيذوم یی »نزهشیپ لاس هتسجریب هشیپرنه رف راک نآ , زناجویلیدرترآ . «یلم لمعم» کف لوصحم - 33 یگپ ؛ هب سوصخم هزیاج :زآ یتوس یاههقا - نوتلاق ناج ترک 6 ام دوم یو ربد ید تادمیج . امنیس یاه , زا یریوصت یاههفا - وا.ك.دآ + (مدد هجدد)درم هشیپرته -ردهو مولع یمدلکآ تساید ماقم . لوصحم پیجعدرم ؛ زاکورت ردلیاو یلیب ؛ یتادرک راک .تنوماداپ رد تمدخ لام شتیارب رجفاو
 ب , لانتت رتنیا لوصحم - باتفآ رد ن تربلآ ؛ویدانس ؛ یدرل نیدرم .یکوف لوصحم ۲

 دو هک یاهناخ»
 . نتسیت

 هتشونیویدانس نیزتهب) شداکن  دقاوت یم.(فینست) كيذوم نتسیت
 هوا, زا و « تکارب زلراچ منکیم , ( هدش  «هراکمرازاب» لیف زا دشاب راهب _ .(یگندملیف) دوک د یحارط

 دیوریا دوب دای هزیاج مود  تانسلزت - تکف تشدا,سیادد اب راد نا سو و نیاتسرماهراکماهزارمش - زرجاد  یفاه : دوکد ناحارط - تنوم 3 تس زا یلیلست » ددلیادیلیب وراجیر,زا کنهآ - یک وفلوصحم -  اداپلوصحم - یوسنارف جیلخ
 هداد یک هب لاسما » گربلات ۰ ( نوتراک ) ءاتوک یاهلیف .رهاک ماس :یلخاد

 دراد همادا 5 . ورتم لوصحم تکاس ًافطل زا یلیطعت , ملیف نیرتهب

 ۱ یاهامنیس هدنبآ همانرب ۱

 انیاس -نا ربا .ایسآ- كيفیساپ - یمایم اپ و را-لاسروین وا
 اناولیسوا راتسآ و اماروناپ-ول راک تنوم-كايل رام -نوفسیت

 1 ك

 _مایض س هاپ :ه»هدخیبت  ماشفا کیاب :نتم یزوم  ناخوکدومحم :نادررک ...ناشوک لیمامسا کد : هتک 0



 باهش : هدن روآدرط

 (۲ تسق) ددوف ناج

 ۰ (لثیپسا - لاسرویتوی)هنهرب یاهتم
 هدش عورش ۱۹۱۸ کالوج ۲۰ زا یرادربملیق- دروفاج : نادرگراک

 یراکیراچ:تکرش اب ۱۹۱۹ ام هام ۵ رد شخپ - توف ۵6۰۰ ملیق لول - دوب
 یزادناریل تساوخبن هکیدرم : یرادربملیف ماگته ملیف مسا . (یراه نیا)
 دن

۰ 

 < (لاسروینوب) هحلسا نو اق -
 - سرام ۳۱ ۷ هدزای زا یرادربلیف - دروف كچ : نادرگراک

 < ناراوس هبعط » : یرادربملیف ماگنه ملیفسا - هم ۱۰ رد شخپ - هدرپ ۴
 . (لاسروین وب) دتب هحلسا - 6
 زا سابتقا بل وک- را - لراک: تب اتس - دروفكچ : نادر

 - دلش عورش سرام ۲۵ زا یرادربلیف - یلروکیراهو دروف : هتشون یقاتساد
 هار زا جراخ : یرادربلیف منه ملیق ما - هم هام ۳۴ رد شخپ "هدرپ ۲
 ۰ (۱۹۳۴ تدا رد ددجم شخپ) - کتیموباو

 . (لثیپسا - لاسروبن ی) ماقثا ناراوس - ۷۹
 < هدرپ ۶ یراکیراه - دروفكج : ترانس - هروفكچ : نادرگرات

  (یداهنی اش) یراکیراه : تکرش اب - نئوژ ٩ شخپ
 : (لاسوبتوب) یغای نیرخآ - ۷۹
 - هدرپ ود - لبروآ ۱۳ ۸ لا یرادربعلیف - هروفكج : نادرگراک

 ۰ ۱۹۳۹ و ۱۹۲۳ ربماسد رد ددجم شخپ - نلوژ ۱۴ رد شخپ

 + (لثیپسا - لاسروی وی) تالقرکوپ نیدورطب - ۱۹
 تکرش اب - یالوج ۶ رد شخپ - هدرپ ۶ - درواكج : نادرعراک

 - یرایراه
 لا یدد زا ۱۹۵۲ دد نمویث ما فزوج و ۱۹۳۷ رد ناب ]

 . (دناهتخاس یرگید یاهنویسرو ملیف
 - (لفیپسا - لاسروینوب) نیز سآ لاخ ت - ۹۱۹
 ترش اب توا 6 ۱۸ > رد شخپ - هدرپ# - دروفلچ : نادوکراک

 ۰ وچحلص : یرادربلیفماگنه ملیف ما ۰ (یراه نیاش) یراکیراه
 ۰ (لشیپسا - لاسروینوی) نون اق راوس هکی - ۹
 : تکرش اب - ربماو ۳ رد شخپ - هدرپ ۵ - هروفلج : نادرگراک

 ۶ (دوتیکمیج) یرایراه
 .(لشیپسا - لاسروین وب ) دنب لولشش نملتنج -

 ناتسادزاسابتقا ۶ یلداوه لاه : تب راتس - دروفثكج : نادر
 کرک یراه : تکرش اب ربماوت ۳۰ رد شخپ - هدرپ ۵ - یراکیراه و هروق
 : (یراهییاش)

 + (لثیپسا - لاسروینوب) میتم نادرم - ۹
 جا : تیرانس - دروق ثج : نادرگر

 2 نیکب رتپ رثا «هشاوغ ردچ هبد ناتساد
 4 (یراه نیاش) یراتیداه:تکرش اب ) ریماسد ۲٩ ششپ - هدرب جتپ

 . ریس یاهی اس یرادربملیق ماعته ملیق مات
 هس » ناونع تحت هدش هتخاس تاتساد نیا یور زا هع هخن نیتشت

 + هراوداد:ینادرگراکو یراکیراهتکر شا هدش هنخاس ۴!۱۹رد «هدناوخردپ
 + ینادرگر هب < منهج نانامریق » مان ًاددجم 14و رد - < تل هیچ
 + نادری  هدناوخ ردپ هس» مانب 14۴۶ رد . دش هتخاس رلیاومایلیو

۳" 

 اساسا رب - تتسا نب



 دن اوخردپ هو مان دروفداج طسوت ًاددجم۱۹۳ردو یکسوال للوب دزاچیر
 . دش هتخاس

  (لخیپسا - لاسرویتوی) 7 هچوکترپ - ۱۹۳۰
 . هیروق ۲۳ هدرپ» . دروفكچ : نادرتراک
 ۰ (لشیپسا - لاسرویت و ی) - ۲۱ هراشرد یرتخد - ۹۳+
 ملیف نیا ناتساد - لیروآ ۲ شخپ - هدربع - دروفثاج : نادرکراک

 ومنامرد همتا رث 5 تحت دوخ «نات تام دونج» ملقب هدش هتخاس !!درگ کی هک (۱۹۱۶ - نات اهن امنونچ» ملیف ناتساد هب دراد تهابش
 تام هانیامت نیا و نامد یود زاو . شاد رارق هی هب دلت
 تخاس شنخم نازاسلیف سوت - 1۹۳۷ - 10۳۵ - 1۹۳۰ - 1۹۳۵ - 1۹۱۷ رخ
۷ 

 » (لشیپسا - لاسرویت وب) راهب یاهربت ۲۰
 یلبخ ناتساد نا) توا ۲٩ شخپ - هدرپه - هدروفثج : ناورکراک

 راک هه ییرک) «ییرکویم» مانب نوشیو نوا یرته ... هانیه هیبخ
 هدف ادرکز اب ملیفاب «لبمود ب لیسیس» ترانق تحت ۱8۱۴ لاسرد البق هکدوب
 + .درکزاسزاپ ۱۹۲۳ رد ارثآ دروف ناج و دش

 8 هکدروفداج یاهفارگومیف زا یکیرد لقادح هک یدوجو اب
 ملیف كیو) هدزبس زار» ری یرگید یاهملیفهب ناوتیم هدش هیهت یازا نونک
 ملیق نیتجمهو (دشایهت دروقسینارق شزدآرب طسوت ۱۹۳۶ لاسرد هک لایرس
 .دوجواپیلو درک روخرب (دشابهت «رتروت سیروم» طسوت هک )درب رادافو»
 دردم نینچمه و درادن اهلیق نیاذا یسنادنچ هرطاخ دروفناج دوخ اهنپا
  درادن دوجو دنک تیپ ار تارابتعا نیا دناوتپ هکیرگید

 (لاسروبنوب) تیموتح» تحت - ۰
 :ناتسادساسارپ یولیه جرچ : تیرانس - ینیفراود + نادرک راک

 ءنلدز۱۳ رد شخپ - هدرپ۲ - لیروآ ۱۲ رد یرادربملبق,دروفج
 لاسرد هک ددشناغن درم» مانپ دوب یرگید ملیف یزاسزاب ملیف نیا)

 هکهدوب هروفكج ردارب یتیف دا وداهدوب هدک هتخاس دروفكچ طسوت ۷
 ,دشابتشاد اریلیماف میدق مان داد حیجرت و دادن رییت «دروفو مانب (رشسآ
 تمسا شیاهییق رشکا رد و هتشاد یدایز یراکبه هروف ثاج اب ینیف هراودا
 لاس دتسچ دروف كج دوخ هکنیا نتفرگر لرد اب) . تسا هتشاد ار ناتیسآ
 + (هدوب سیننارف شرب ردارب ناتسیمآ

 . (متسیپ نرق سکوف) ناتسود طنف - ۲۰
 .رپماوت ۱۴ رد شخپ - هدرپ۵ - دروفكج : نادرگراک
 ترق سکوف) تنم كکرزب ٌبرض - ۱
 نان روف سیلوج - وروف تكج : تیدالس- دروفاج : نادرگرا

 هیوثاژ ۳۰ رد شخپ - هدرپو
 لی - لاسدویت وی هند ۲۱
 - لیدوآ ٩ شخپ - توق ۴۴۰۰ ملیف لوط -ب دروفثاج : نادرگراک

 لا وددلم لرافیج - یراکیراه تک ر شاپ
 < (لشیپسا - لاسروی وب) هبرض -۲۱
 -یراتیراه .تکرشب « هم ۷ شخپ - هدرپ۵ -دروفلج : نادرگراک

 . هل ودشام لرافیج
 < (لیبسا - لاسروین وب هنکدیمو یاهریسم -۲۱
 - لیدوآ ۱۱ 5 سرام 1۴ زا یرادربملیف - دروفثكج : نادرگراک

 "راک راه : تک رشاب - یالوج 4 شخپ
 < (لیپسا - لاسروب وب لدع - ۱
 : تکرش اب تویمانیس ۱۰ شخپ - هدرپچنپ - دروفكج : نادرگراک

 -  راتسا یرتا توکسام » : یرادربمبف ماگنه ملیف مان - دروف سینارف
 .دوکیزاب شردارب ملیفد اررگی ابی شتق رابنیلوا یارب ,دروفكجردارب

  (لتیبسا - لاسرویت وی روخور نودب - ۱
 < ربهاوتو رد شخپ - هدرپ ۵ - دروفكج : نادرگراک
 رد شخپ هدربحنپ - دروفكج : نادرگرک- (سکوف) یکا - ۲۱

 ۰ ربماوت ۷
 درب هدر وقثاج : نادرگزاک[سک و ق) كچوک زلب اسا سیم - ۴

 از اه رد شخپ
 تلج - ووراکنیودا : نادرتراک - (سکوق) یاهثک یاهماج - ۳

 و لدا تسق دوراتیودا) تدا ۳۷ رد شخپ - توق ۸۲۷۱ ملیف لول - هروف
 (تعاس اد میف یئاهت سناکس دنچ دروقكج - تخاس اد مود تمق زا یتی

 > هدرپ۸ ۰ دروقكج : نادرگراک. (یکوق) - هدتهد رگنهآ - ۲
 - ربناوت ۱۲ رد شخپ

"۲ 

 :یاهامنیس بشمآ همانرپ ۱

 ناتست| یانیس قفومو فورسم یانهنیرهآورگت ترش

 زهبس ن وج .زم ایلیو تنک.زمج شریس
 تاکسا یرع.یراهزلراچ
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 کاب شقن هب «وب رگ دراسن او»
 هبهاد

 ًآروخاهکیدیدش لیامت درب
 تبف یلاکیرمآ و یلاپورآ نازاسدیف
 اهیهار ةرابرد  یئاهبلیف نتخاس هب

 (هیب)نایسنا و[ یبرآ

 ملیف تیعام درود 8
 ؟دیرادن یرگید حیضوت

 ملیفتسارارق هک تسا یملیف-
 دهاوخیسک هچ ًادمب هکنیاو .دشاب
 ملیق هلأسم : دید دهاوخو دمآ

 هک تسنیا ناتروننم

 نارگاشامتهب ملیف نتخاس عفوم
 !دیدرکیمن رکف

 یصوصخب ةقبلو صخش هب
 متسن وتیسک نکن رکقالما .ریخ
 « یمجایو سخش . نکبادداک نیا

 دنن اوتیمآدمیارناشط بت را وپسا

 نیاو دننکتایو دننکادیپ ملیف اب
 لوا دتمد امشب یطب رهن وکچیهمهفرح
 یتیمقاو .ددادن «رته یارب رته»
 .تسا

 ملیف نتخاس عقوم سب 8
 ؛ ملیف یرتشم و رازاب هلاسهب

 «لسار نکو , دنهداد ن
 سابتقاب دوخ هک یلویراتس ساسارب
 < یلنکاهسودل7 د قورعم لووت زا
 ,تساهشون مدت نیطایق»هبموسوم
 ات یلصا یاهتت هک «نیطاش» ناوتعتحت تسا یملیف نتخاس مرگ رس

 !دیاهتشادن یهجوت
 نناوتب هک خاسیمت یملیق -

 .دنادرکر ب تدم تالفرد ادشلوپ
 دینیبب.دوبن حرطم یداصتقاهلأسم
 دینز یم هکدیداد یفرح كي مش

 و یح دیئايب امش رگا یلو تسا
 ,دینکمیظنت دادیرخاباد ناتفرح

 كي ندما دوجوب لاحرهب,یلسا
 هچردرد یکید لئاسو تسا ملیف
 مهنم و .دناد دارق تیمها تب
 اد مدوخ هک منیبیمن یرابجا چیه
 مهدبرارق یئاجرد هلداعم نیادد
 یدمب هلحرمرد ,تیمها ظنزا هک

 دراد همادا

 یزاب هدیررویل وا» و«وب رعدراشاو»

 لاکیرزوم
 ًاریخاهک «نتربدداجیر» 6

 زاغآ اد « ریرش » لیق رد یزاب
 یزابروک تعلیق مامتاذا سیهدرک
 یدمک نویسرو) «اتیلول» ملیقرد
 . درک هاوخ اغآ اد (لکیزوم
 ریمیدالو » هتشوت یلصا ناتساد
 لبق لاسدنچ هک تسا «قوک جات
 نآ یودزا «كيربوک یلتاتسا»
 و «نویلوس» تکرش اب یلف

 دداچید . تخاس «نوسیم زمیج
 شقت هب دیدج نویسرو دد نترب
 دهاوخ رهاظ«تربموخ تربموه»

 !تیاضدمدع
 هک تساهل اس «ددوتنلک» 69

 اما دنکیمیزاب ملیق دوویلاح رد

 یگذاتب شاترضح هکتیا لثم
 .تسین هداکن یا الصاهک هدش هجوتم
 یرنلفاحم زا یکیدد ًاریخا هچ
 لاستفهرد» ؛تسا هتفگ یدویلاح
 عاربنم هک ماهدرکاحا ریخآ
 كنيا .ما ندتهتیپنح
 لماک تانیمطا رخاوا نیا دد
 نماد مدوخ هچآ « ماهدرکلصاح

 دبردج هورق
 نانادرگراک زا یاهدع 8

 «زیاوترباد»"هلمج زا یئایرمآ
 « دلفناد ددانرب و توبادگدام
 یذاسلیف .لقتسم یناپمک كي
 لاس لیاواذا هک هناهداد لیکشت
 عالج |زلیف دنچ یحیسم هدنجآ
 ملیف نيا ۰ درب دنهاوخ نیبرود
 شخپناهجزد ایبملک یناپمکاداح
 . درکدهاوخ

 لماک هعمج
 الوسیوا » ملیف نیرخآ 8

 دداد مان لساک هیچ « یردتآ
 ثآ زا یاهحس دد الوسروا هک
 ادملیفنیا . تساهدش تخل ایارس
 یسیلکتا نادرگداک «لاهرتیپ»
 4 تسینیموس یارب یئاج » ملیف
 ملیفنیا یاهشقن ریاس . دذاسیم
 «زیاودیوید» و«رکیبیلن اتسا» اد
 ر نت یه یناج
 ! وش.د دلوگ تویلا

 دهتسروتکآ دلو تویلا 6
 لدراک,باپ» یاهملیف اب هکیلایرمآ
 دد؛تفای ترهش «شم» و «سیلآودت
 لفاحمو عماجم یماعت رد ریغا ءایکی

 هدش دید تشپرپ شیر ك اب فتخم

 میق) اه ملیف یباب زرا راک رد .تاب ونعم و قالخا
 تازیتحا اهیصتشبراجت بیک ت
 « ناسکید بداجت اب امیونمم
 .دوشیم جتنم

۳3 
 ژاهک ,دش هتفک هچنآ ربا

 چیه  دریگیم همشچس شه تاذ
 كيرهاظب رگ |یتح ,یرنح تداهش
 یندرک درط » دشاب ءایس هچداپ

 زود نتخاس نویپ ادادخ
 رب نگر ه هکنآ .تخانش ناوتیمن
 اد دوخ دنکفا یمن مشچ یکیدات
 قگره هکدنکیم نیا هب موکحم
 دوجوداکنا ,دیاينرداد رون شزرا

 هدیشک كالفیرسوک رانا هاگت
 یعاشهتناد هک تسئامه,

 هدنایامتیمدوخ «یهلایدبک» رد
 یئاوورد ادوا شیئاحوریاسعار
 لوزن یغیسولیتم سق ات یخذود
 امرسبطق ناب یتقو ات , دعدیم

 .ددوآ دد یهوک زارس , دیسد بشو
 ديشدوخ یئانشود یاهلقرب هک
 . دشخرویم ینامسآ

 «كلرامّوص نوچ یملیف رد
 امک رد اکنیا دوس رکامیم
 نایب ادیئاهمدآ یارجام

 رتمکحتسه اهاتباهتل| مک هدیدچ
 . توش نوبتهر

 صخا روطب و« دعیبست است دز
 یساتس«یتییدب» « نرق نیا ی
 .تسا هشفرکارف اد یبرغ ین

 دنامرلثم)تسا فیتاروکیف ژونح
 ب بش نیماضم ( ملیف,- همانشیاعف
 هدیچیپناینط و یدیموت , هر م
 هدن امهتسویپ و مظنم هک یلیتسا رد
 اویش نیا . دنوشیم هضرع تسا
 و هریتریوصت اب هک  یسانشابیز
 نیا هک یفرحنع یایند كانددد
 تری افمدننکیم میسرت نادنمرنه
 نیا یثورد حایتحا قرعع ۰ دداد
 اهعژا ظفحو مظت هب نادنمرتخ
 ,وسلکیپزا یرامشیپیاهحط .تسا

 یاهبلیف ؛ تکبو یونآ رت
 یاهیلیخ و هندو یتوینوتنآ
 .دناهلمج نیا ذا , رگید

 یتیبدبهک دنفایم قاقتا هاگ
 : ماهبایبو راکشآ ًاقلطم روطب هت
 .ددرگنايب رتقیمع یحطسردهک ای
 «طایحهب ور هرجنپ» ملیف ثایاپرد

 دوشیمریگتسد لتاق . هلکجیم یشآ
 میاد امرطاختیمسج دیاب نیا و

 هجوتملاحنیعدداما ؟ دنادرگ اب
 ثانک اسرمژوریگدن هک میوشيم
 هفخو ددک ردقن امه , اهنامتداپآ

 دوشیمهتفرک رس زا :
 و دنمشوسه هاکث یگدنز ن

 نان یداگشهمانزور زیمآ ریقحت
 تداس هب اد شاهفرح هک تسا
 یکی دد .دهدیم حیجرت ییوشانذ
 اهملیفزا یکید
 دد ثددوآ دوچوب اب كاتچیع

 ی یدچ
 + دریک داق هجوت دروم دیاب هک

 نیا.تسام تام
 قتیتح ای : هدزخربح هاکت هک
 2 قح نیا ژا اد تامدولآ
 ءوع اد نیچ جسیه مینادرگر ب



 هدوبیلر یاحقا رطاخب نیا و تسا
 نامعربرامتی میق نیرخآرد یو هک
 .تسا دتشاد هدیعرب (یسامت)

 تام رب ملیقرد یژاب زا لبقیو
 «مراد تسوج ارت نمد ملیفود دد
 .تسا هتسجتتکر شزیق .«كاچوکن بلتاقد و
 ؛ یددویمقشع روطچ ون"

 1 مزیرزع
 زاسلیف «نمرهناذ»

 نیرخآ یاهلیف هدنزاسوسنارف
 تحت یدیدچلیف «فچ» و «هکس
 یولجندنلدد«...ولچوت هثاویع

 اد درم تابذ السا هک یونارف
 . تنکیم وکز اب « دنادیمن
 لمازیدام جاودذا

 دازیدام»هدنیآ یمسیرت
 اب لصالایتیرطا هراتم « ّلسم
 حاودنا یئایلاتیا «یجیئول شیپ
 7[ مه اب مد دد ود نیا دنکیم
 ود نونک | یئانشآ نیا او دندع
 الیق لمازیداسم . ددنکیم لام
 امنیس هب زونه هک یلامژ دابکی
 یلاینایسادیم كي اب ذوب هیمابن
 دوبهدرت عاودزا
 شکمدآ ك ی. هجبگ رس

 نیالتم «انیشوت |وایس» 8 1

 رجنمطقف «تلبکت سایس»«دنک یمن
 و میمهفن ادایئد هک دوشیم نیاهب
 یوم یوحت هب دوطچ هک میئادن
 یدنمشوهظتح من مادقاهبتسد
 زوزمایایتد هریت حرموحره دد
 رتهرورگید یزاجنومشم كایزاب
 بادتجایطرش ثردم ثاسنا یارب
 یداکتسد هب لین رطاخب ریذپان
 یتتاذدد ۰ اد رنع هک نیا. تسا
 ناوتعنیابو مینادیمرکفت هجیتن
 ۰ هنوکچو دحهچ ات ,میریاذپیم
 ویرنح رثا كي یتایژدا هب زاجم
 نیا ؟ میته نآ ةدابرد توانف
 .دقتنمویانشریهیا رب طقفه هلتسم
 ؛تیب تو میت نیل وشسم یاب نینچمه

 یفیاظو هک یناسک همه دیاش و
 حوطم هتداد هدهبب يعامتجا
 ,تواضق دایمم اهنت دیاش. تسا
 ء دشاب تیعطاق یعدم دناوتب هک
 كيیوتمم تدشو تدحهک تسثآ
 رایق شجتس دوم اد یردهثآ
 .دتمرنحمآ رزا هلحرمهچ ات . میهد
 ایآ ةدهدیم همادا دوخ فاشتک اب

 اد قشع | نویددادناسیسرد یناع هکتسا
 رک یدرساپ هداتس نیاریخا یاهلیق
 نینچ نیا زگر ه [آ ::یرکزورون نیدتتم و مدیم
 ۳ ۳ یزابسیایرد هک وا ملیفنیرخآ
 !دیاهدیدن هدرپیب و نایرع | یر
 اب هنارقدد نانچمه هکوداو مات
 تسا هدیدرگ درب ود لایقتسا مدع

 ملیفنیا هک تسا دقتمم اولیس یلو

 وربهدتیقفوم اباکیرمآ رد ًایتح

 دن ومابد امنیس یلصا نایب ملت
 رد یلاتیرمآ نازاسلب

 رتشی هچره ملا دوتقادحتوجتسج
 قآ رب یعس اریغا ۰ ناتیاهدیف رد
 یلاتیرمآ رع یاهرتکاراک هک دنراد
 یلصانابز هب ةدقراداو ار نانپ اهنیق

 تست ۳۳۹ زا اه ول اب دنا دن اجتک زا ودننک ملت در

 ۱ رذآ ۲۰ هبنشجنپ حبص زا اهآ قوام رز قاب لس
 فدا یاهدزا* دنکباتجا نعنآ دعا
 :دنکیم میدقت دن |هدومن لصاحقیقوت ششوک نیا رد هک

 ما ار «ااروت روت !اروت» ناوتیم
 ةرابرد تسا یگنچ ملیق كي هتدرب
 ردو رب داهلرپ هد هیپا ةبح
 هب اهیپاژ ا هدش هداد ییترت نآ
 ربث و دننک تبحم دوخ یلصا نابز
 :نوشتفار» هک «یبآ زابرس» ملیف
 خاساتسویخرسمالقراب ره ارنآ
 یلهمنلبناسویخرسدآرد و تسا
 ره هروم رد هنبلا. دنکیم ملت دوخ
 درک اراک تامل تسویه تپجاب مدیفود
 نارگاخامشب تسوبخرس و ینپاز یاه
 هدافتسا یسیلکت|  یاهب ون ریز زا

 یگدنذ هیام هک یسانا قیاق
 دوشیم كيدزن تسا هتادننشیدنا
 یقاب لسع حرم دد هکنآ ایو
 عقاو كي زا دناوتیمن و دنامیم
 زا ایآ ؛ دود رتارف یتورب یتیب
 ننآ زا اي دمعوم هیقتت یملتیم

 یدلوتهبمب اد هکر مو دودزاغآ
 تالاوس و ...هدکیمعاتلا دیدج
 .لیبق نیاژا یرکید

 داذآ یلکشا ناکما ظقح اب
 » یرنح شا رد یصخش یاهشنیپ
 "یمدآهچ و دشایهنبات هچ ددمرنح
 یاهنینو ,طسوتم یلیخت تددق اب
 هچنآ و دناسریم ماجتاب یساما
 چیه تسغب دناوتت دنیرقآیم
 زا حراخ هک لآ هدیا چیح ای ظت
 .دیآ رد دشاب شیت ورد تاداقتعا

 هکر یز میتسهوآ تنم نیهد
 نآرد ات دهدیمنامتسدب یاهنیآ

 و اهفض ؛ مینک یبایژدا اددوخ
 ميريگبداي و ميچتبا نامی اهبیع
 . مینک حالصا اد دوخ دوطچ هک
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 اضخ کریم سن ۰
 و دمو وو ترک رک جک و۲ رخ مچ

 جام ره وء دم
۳ 

 < ترک رگ رج يک مرور می ره

 :چ توو رک رم» ۶ مو هو ق هجوم بک روم حب ۰

 و۳22 ره < هریکور

 (هیقب) کز ول فز وج
 یا هتحل رد اش ام .دنته
 یلاح رد اد درمرپ ملا
 .نیعم هبلک كپ هب هک دینیبیم
 نامهنیا و تسا هتخوم مچ
 + لبقهتحل دنچ کت یاب
 تسا هتیرگق یم نآهب ثرپ
 دیتیبیم امکو دعب یمکامشد
 دونه دراو عقاو هک
 ةبنج دود نیا مراو دیما نم
 دن اونی یوحتب ملیف توام
 هسک نایب شیپ رگیدکی اب
 هک دمهبیتحارهپ را امت
 کریپنامه عقادژرد درمرب
 زی دزریپ و تسازلاسرخ
 نیدنچ راو داوچ دز نامه
 اهتناوت هکتسا لبق لاس
 هدحاو «ینامز بلاق» تیرم
 هب . دنشاب هتشاد دوجو اتم
 و«نامز» ةژوس نیا نم رظظ
 و بلاجرایب زیچ «هرطاغ»
 + تپا هدیچیپ لاح نیع رد
 هک یلاهزیچ یی مامل لا
 رد رها ناخ هرابرد نم
 مقلباقیغ و راوشد یبلاق
 رز ملیف رد + مدرک تیحص

 ۰.« دناهفاب سوت رتمیق لباقو رتحشاو رایب :یرص
 هک تسح ددومود لاحرهب
 یزاب یمامت دسریم ظنب
 یاهنیسینکست یتحونارک
 - قفتم اهنآ دد زین ملیف
 ,هکنیا لوا . دشاب لوقلا
 نیرته ملیف یوبیدانس
 لاحباتهک تسا یلویداتس

 ودتهدرک راک شیود اهنآ
 یزول ابنورک راک هکنیامود
 یرونک آره کدزبیوزدآ
۱ 

 نوتیل تراعراسم
 رد هک لانهک سرتکآ

 ٍ|تسیرک یلوج ددامشقنملیف
 ةدابرد هدنکیم یزاب اد
 :دنیمیل اجاهفرحلیف

 تیابزایم هک یتحارا اهتن»
 نآ رطاخب + مراد ملیف نیا
 نو مليفنتخاسراکه< سا
 یراوم 6 قاقتا چیه نودبو

 نم یاب نیا و دوریم شیپ
 نوچ « تیث دنیاشوخ هایز
 هک مح یملیق نیرخآ درومرد
 مدرک یژاب ملیق نیا زا شیپ
 طی ارش( ویاش زا یاهناوید)
 مات وتشاد دوجو یهیاثم
 ییوع# عاضوا ۶ ملیق تخاس
 هانی . دنشاد نایرج
 زبچ ملیق :ام دو .فالخرب
 دما دد داسک لا ینوخ
 مدرک یریکهجین نم نیارب ان
 < میسر جوقاق روجتی بو

 هک یلاهراک نی رتهب دیوخیم

 نوناش كنا رف
 + دوب بوخ شاهدیا []

 یسلد .دوب نم هوخزا شا مدیا
 چیت .تخادرپ زد هالماتم یم شالق و هدبیلیخ ,دوب دب وب رانس
 ی هوجو نی اب هدادت یدعاس
 تیرددیهاوخبرعا تسایفاشا
 لاح ریب هچ دیراذ رانکارلیف
 ییوخ یاه هحم ,تیل ماالع دروننادنچ هکیملیف نیارد یتح

 لتاق » لثم یلد 6
 ناودتخادرب زا , «یافرح
 ؛دوبتداددوخرب یتسدکیو

 یهاگ ملیف میر , هب 0
 ملف ریس رد نیا و هرکیم طوتس
 هکنیا سوصخیدوب_سوصم الباک
 رب «جوا» رد شلبق یاهنحم
 شقی یم فصوف اعم تا ههربیم
 نلاخ شب ام نیرد» «كب شالق»
 «دینسومایس» لپ رلب هعار ؛تش
 هدشیرادربیلیق (دوب یگند ملیف)
 «هورمناژ» رسه هک یتسف)دوب
 یلیخ (درکیم یزاب اهاجفس اب
 نیا لا رول ام ..- مراد تسود
 متخاسهرگید ملی «ملیفود
 1دیآیمن مشوخ نآ زا الما <

 ..شسا
 یوهسجنک شدرومرد []

 اجنیا رد هک ملاحفوخ ؛ دینعت
 نیا ماتم و دن اهدا شان
 ملیف هک دنچره ماهخاس ار ملیف
 و هدش ورسب ور یراجت لابقا اب
 فا هدیه «سی رول دونیو»
 دظنم نم اب یاهات دادرارسق
 هع مراجان ها نمو تسا هدرع
 ناگدنن بهت تاداهنشیپ زا یخرب
 هلیف یضب ینادرگرات یارب ار
 دن زرف ود ورسه نوچ مربذپ
 اهنآ ر کق هی یتیاب ۵ مراد
 هاب

 دد ناناءدنیآ ملا لا
 !تسا « یاهقرح لت
 هشانساتم نوچ , رخ

 لینچزا هره یلاج نیدلقم
 همجد و هدراذغن یقاب یاهام
 هارم هدناهدرب نب زا اد راثآ
 هک مته نشلسو ماهفای ازت
 :درکدهاوخ هجوت بلج

 هیام

 یسل اهر نآ . دینکیم اش
 اب ار هقالع نیرتیکهک دنتته
 دب راد نان داد ماجفا

 ینوناق نینچکی رگآ
 ی
 «هلساو» یپ هک میسریع
 -میقنیوتدب زا یکی هیاب
 داعذا امنیس خیدات یاه
 7 ۱ دیآ رد

 یمرکا دیشمچ : همجرت

 هجیتن نیا هب

۰ 



 ۷۲۸حداشتاقباسلح ال

 ابو دیسد ترهشعب «دوالد تفه» ملیف اب هک یاهش
 . دیسرتیبوبجمی «تنیلف» یاملیف

 رک رپ لیست وجرفینج,تک شا
 ریتزادعبهد/جس۲ یناتس حورخ

 دهم نت

 عن الایهقبطرد دن :هدنیآهمانرب



 ) گنج یامنیس
 نیا شبا و

 رب هچ -دوب کانن
 2 یکشع رد هچو ینک هترع

 لیق هک « یسیکأت » ن

 كي زبج
 هک < نیتحوو نیلوخ هبرجت

 یبدوراتشآ تیقاوكي دیاخ
 قلا هسن ۳-5

 دانامرهق یاهراکب « ندز داجتفا
 ۰ تخادرپیه دوخ کنج نامژ
 دایسب تعاجش , ملیف نیا نتخاس
 , تساوشیم

 ندلوهمایلیو :سنیکكلآ
 گر زب یاهمان ۰ زنیکاهدجو
 -دورلپ » ملیف نارکیذاب تسیل
 نآ زا هک دندوب «یاوک هناخ

 نیرتفورمم زا یکی ناونع هب
 دای هاجنپ هعد یسیلگنا یاهملیف
 یکنج جرخرپ ملیف نیا ۰ دوشیم
 لهچو تعاسود ًاقیقد ششیامت هک
 اب دیماجنایم لوله هتیقهکیو
 لپ كي تادحا یارجام ةدنيوگ
 یکنج ناینادنز طسوت نهآهاد
 زینو مایس یاهگنج رد یسیلگنا
 یدحاولسوت لپ نیمهندشنا ریو

 دوب یسیلکنا یاهودن اموک زا
 سرب یکتم اساسا , لیفت

 نیب هک دوب یددوخرب وهدیقعو اضت
 هک - اهینیاژ بصععم هدنامرف
 مس ) دوب لپ تادحا داکیدستم
 یسیلکتا لنلک و ( ادا ایاهوس
 هچ , دمآیم شیپ ( سیکكلآ)
 | شدایفا رگ اهک دوبدقتعم لثلک نیا

 یراتمه تهج رد یلمع تقیقحرد
 نیا ذاو هداد ماجنا اهینیاژاپ

 کا هک ملیف یعرف یاهبت
 تقتج» دامشب تدیتخب هولج رد
 ؛ هندوب «تسا یگناوید
 نایمرد .ملیف یاههنحمو تاظحل
 یلوعععیئا رجامویاهتداح لماوع
 دندخیم کنیمک و مک , ناتساد
 + نینملیف تیقفومو درک رک هتیلا

 1 رطاعب
 اتساد تداوح

 كيزومرد دلوترآ ملوکلام

 و سای بیصتیب

 , درک شیتصت ملیق یارب هنک ی لعم
 نایتادنز هک «یکو بلک» شرامزآ
 یاه یور هدایپ نیح دد یسیلکنا
 ایی یب یوحن هب ارنآ یممجتسد
 رک یم یهارمح تدژ توس اب
 تفرگ هتاداتسا و ریذیلد یاهرهب

 یو هکد وب یطاخ نیمهج
 دد ؛ ملیفنیا تاکنهآ اوتع هب
 .ملیق.دش راکساكيءدنرب لاسنامه

 کرد رتق
 .تخاسدوخ ييصت هتاداوازس نین
 دوخ هب هزیاچ سث نیا زا یکی
 | لاس ملیف نیرتهب ناوتع هب لیف
 نیلدی ید ار یمود , تفرگ قلعت
 | اد یموس و نآ ینادرک راک طاخب

 1 نآ رکیذاب ناوتع هب 0

 + نیا رپ هوالع

 امتیم هک ينيبم یلو ,تسا هداد
 اسهینچ اب تشیب تنصناوتعج
 دشابلیلدنیا هب دیاش نیا ددداد

 هکیوحنب میتنح انشآ ی للملانیب
 دداق يناريا نادرکراتكي یتح
 کیر رمآ وایل اتیا دیملیفنتخاسب
 هدنراداهتياهک یتامزاس هقیرط اب
 !رداقتعا نیایتح و دوب دنهاوخت
 اههشیپ رتع» اهرادربملیف حلطس دد
 یاربهتنیا دمداد مهاهتسیراتسو
 شداایو راک حطس ندروآ نیئاپ

 - هی ودنامهیوق لامتحابهچ درک
 كلامح رد هک دمآيم شی یا |

 رو یگا دیاش , داتفا قاقتا رگید
 کلسم نیلوا دشاب ناترطاخ

 |ریذپا راکی رمآ یامتیم هک یئاپورا

 و هیهت نامذاس «ایلاتیا
 -نب دشردحرد اریلیق یتقلئاسو
 یتاپسا معدمیو داد دوعص یللملا
 یوالسگ و یوناتسرانلب ییسوناتوی
 نیا «هیکر ت» رخاوا نیا یتحو
 الاب رد هتبلا هک تما هدرک اردک
 یملعهبرجتویفدومش حطس درب
 حب یلحم یامنیس تداد دوبص و
 و دوب یرثّوم الملکراک یللملانب
 دیآیتیپ یضو هدنیآ رد ُهلاءاشنا
 یاهیورنینچزیننآ ریا یامنیس هک
 هبرجتبیتررت نیدبو دریک شیپ اد
 یللملانییامنیسحرد یدابتعاو
 هدنک بک

 كي ناوسب :امتیس هراتس
 همل اطمرد دنمقالعو دتمشیدنا درق
 ارءامنیسه هدنیآ ءامتیس هماداو
 4 ؟دینیبیم هنوکچ

 اممدآ ندمت : مدقم لالج
 یئاعهتق و اهراغهب دودحم ینامز
 : دنديشکیم داویدیود لانیا هک
 4 کدمآدوجوپ طع اهسیو دوب
 ناتیاهفرحاعمدآ, «هتعون»هلیسو

 هوالمپ ودننک نایپ دنتسنا
 طیضزیت هدنیآیارب اد

 4 یوصت»مربیمنامک هک دهآ دوجوب
 یاجیتح یدوزب .مآوت یءادص»و
 تسا نکمم هچ دریک مهارهتشون
 لامکانانچ نآهب جیردتهب اهمدآ
 رد دنناوتب هکدنسرب ندنفرخ
 تبحصیببذا داقآ نیرتگ دزب دح

 حول .ناسنا و یک
 ادص و ریوصت حول - ندمت طی
 مایت .دوب دهاوخ

 یلع را یقوط من
 هکنیا ربهوالعهک درک ت باث یمتاح
 تسا یتسد هریچ تیداتس یو
 دشابیم زین یاهدنزدا نادرگداک
 طتفلچکنمح یو لوا ملیف اریذ
 یلودوب یزاتمم یویراتم یارآد
 تض یاداد ینادرگ رک ظاجلزا
 ویداسظاحا زاهچ یقوطیلو .دوب

 تابه تا "هدروآ داو هل
 دشابیمیرادربملیق فیعض كينکت
 رپ دایسب ملیف یاهکولاید
 هلاژ , یقوو زورهب , دئابیم
 رایسبدیفمو یعیطم كلمآسوسحم
 ینیمحتدیابهمتاخرد دنتسبوخ
 هدا زدرفنم رایدنفسا درک
 دایسب هک ملیف نت كيزوم یارب
 ووب یلاع

 دوجواب یقوط هکنیا هسالخ
 رد تسا یملیف تاهابتشا وفض
 یاتیسزادیجمن لب اقونیسحت روخ
 ثاریا

 نایلیعامسا یلع
 الم زا هکیبوخهقباس اب 8

 اذ مناخ وهآ رهوتدد دوب
 یهوک اباب وا ملیف نیمود قارسب
 هکنيا هنملیف نیادد یلو ؛میوریم
 هجاوم مناخ وهآر هوش روپالماب
 ملیف كياب هکلب میوشیمن
 ماست :میوش یم وربور هدشخسم
 نتخادرب فرسمامت هدوبالم تقد
 كيدوللوفو یتنسوسرو بادآهب
 هدسیدن ادوا دوجو ناوتیمو هدش
 قرو !رباتکت احفص نوچ تفرث"
 رتهب)تسا هدرک لیدبت ملیفب قدوب
 هدرک ٌیدادربسکع ميئوکب تسا
 زاسملیف هنیظو هک یلاح دد (تسا
 ملیف هب باتک كي ندنادرگر برد
 هب طقف هک تسیا لوا هجردرد
 یتلکساو ,دشاب دادافو باک تیلک
 یلو ,دنادرک رب میفب اد نآ زا
 كي تروصب طقف ارباتک .دویالم
 نودب ؛تسا هدروآ دد روصم هسق
 یئامنیسهظحل هتوکچیهلیفرددکنیا
 .ددوآ دیدپ

 هتخو دنک دایسب ملیف ید
 مکه نوکچیه نودب ؛تسا هدتنک
 گر م هیحم هک یرولجپ یموادتو
 یمهکیناجیه همهنآ اب دارتخد
 ار همذال ریثأت دشاب هتشاد تاب
 -یم ملیف بوخ تاظحلژا .ددادن
 زا تیت)ملیف هیلوا تالحل هب ناوت



 مرام (هناخيتکمرداهبیس

 (ءاتنامرک) يدومیت یلع
 برغ كگ د زب ناتساد

 یاهلیف نایمددیهاک
 -رب ییاهملیفهب یئایل اتبا نرتسو
 - هژیو مامت دنچره هک میدوخیم
 دنداد اد اهملیف عون نیا یاهیگ
 - اضف داجیا ) دوم هنجزو یو
 ببلیفریثأت تحت (یزادرب تیصخخ
 دنتسه یبیاتیررمآ نرتسو یاه
 ناتسادهنوئلویجرس ملیف نیرخآ
 تسیئ اهسلیف نآ زا برغهگر زب
 وتسا قلعم امنیسودنیا نیب هک
 زیرگیارب طقفدیاش هنوللوبجرس
 یار شاهتشذگیاه راک كس زا
 -تیصخششدورپ ددیسراب نیل و
 رد وهتشاد شملیق فلتنم یاه
 ارو)ملیق هنچزا دیلقت هب هادنیا
 هدشلموتم (...دواربوید ,ذورکا
 دنچ زا ینویسکتکوا ملیفو تسا
 هکنیا هجرت تسا ییاکیرمآ ملیق
 دشابیم هدننک لک و دنک ی متید
 لمحتیب یچاشادت دیاش هکیدوطب
 ۱ دورباوخپ ملیف طساوا دد

 یرومیت یلع

 دد اد یقول هک هجنآ
 تساهدادرارق زیامتمداثآ فیور
 باسح و قیقد یویدانس _شاخب
 ینادرگ راک كي ءوالعب نآ هدش

 ماسک هجنآ تسا قوذ ابو بوخ
 بلطسنایب دد یتسیداتس ییه تسا

 ابدسریم یمئاح یتسد هریچ هب
 داچد یقوط دد یمتاح هنینیآ
 یقوطددتسا هدشیحطس یتاهابتشا
 ششک اهگول اید « یژادربهثداح
 . تسا هدش باسحو بوخ ارچام
 .تسا فیمش اچیه نیم دد اما
 .تساهتف رگ ت دوم دب ملیف ژاتنوم
 دارقبوخیطس كي رد همه اهیذاب
 یذاب و رتکاداک ًاصوصخم هداد
 رایسب هک دیفم نمهبو یعیلمكلم
 ء دوب بوخو باذج

 رکید یکی یقوط لاح رهب
 هد داودیماو بوخ راثآ زا
 نامهرد هک تسا ناریا یامتیس
 دوجوبنآهیب ابیرقتو رصیقلاود
 ذاجنیارظن هب اما . تساهدمآ
 ظاحل جیحذا تا سم هکهجتآ
 ددتهجوهژا و دسدیمن رصیق ای

 + ددادرارق نتنیئاپ حطس كي
 ینارمع نارماک

 ( نرت رد داگناگب )
 اد ام یکیید راب (هلکچیه) هتخاس
 هک ژاسیم رتراوتسا هدیقع نیارب
 ملیف .تسا اهظحل داتسا ًعقاو وا
 كني و مهافت ءوس كی نومارم
 یکیردکی رفت و, زیمروددروخب
 قرتهیوک هد یلبق هقباس ثودب اد
 .داهنشيپ یلرا و دننکیم تاقالم
 حاودژا عتام هک ادوا سه لق
 هتبلا ةیامنیم ثسع وا ددجم

 ددپ هناکیب نآ هکتیا

 زا ( دشابیم ییتت .نامرهق هک)
 شرسح لتاق ٌدیپ لحت ماجتا
 تعابررما تیمحو دزدوبیم فاتتتسا
 .ددرکیملیقرحتو ناجیهداچیا
 ات عورش هظحل نیتخت زا ملیف
 یتمح چیه نودب یناتس نیرخآ
 یهو دن اتکیم دوح لابتدب ادام
 ژا یلاخ تسد ادام مه یتامت
 لقتنم یگید هنحم هب یاهنحع
 نیا دد (اتجیه) یمس .دزاسیمن
 ننآ رب شداثآ رتکا هدنام شرئا
 دنیشتن ورف هنحس ناجیه ات هدوب
 یاهژاتهثداح رظتنمهدننیبنآ رهو

 ددوا تقارظو یجنس هتک .دشاب
 اه هنحص مامتددو تاظحل مات
 یداتسانیا تقیقحردو تسادادومت
 یعون هنحم ناجیه قلخ دد یو

 نادب یچاشامت هک تسا «
 لتاق هک یاهنحم) ددرکیم التیم
 ار شراکیم مهتم كدتفاب ثرتدد
 مهیاشاقت لب اقمرد هنکیم نشور
 ثدومن نشود رب یتیم شاهیوک
 اذگبیجرد |دگدق,وا داکیس
 زین و (!دشکیم تبریک وا یاربو
 یدرشوخ دد « هاتچیع» تراهم
 - ناجیهریو نیرتغاد دد تسوا
 بجوم هک ملیف یاههنحم نیرت
 هسوسو جدا هب اد هدنتیب دوتیم
 ییاهن هححص ) دناسرب یواتجتک
 تانیمطا هریکتسد تدش اهرو ملیق
 درمرو كی 2 و كلفو خرچ
 ریذ هب هاگتسد راهم یارب دداو
 قرک هابد تلفو عرچ هریاد
 اقآ و زیمت یلیخ مهنآ شایتیب

 دد (ساح هظحل نآ رد ان
 «دلتجیه»یاهراک شنزرا یارب تقیقح

 دننا وخ و اهملیف
 هناوتیمتشاهلوایاهرفک سوصخپ
 نیا دوجو ای دش رومتم یدح
 یاسه لومروق شریخا یاههتخاس
 یجدوخرد اد دوبل اهیدادرارق
 فرتمما هتادیدوخ نوچ هکدنراد
 ,دنتسهتراجت طاخی ًافرصهکهدوب

 بوخیاهراکرطانب اروا ناوتیمت
 نیمهرطاخب مهزای نیتو شهیلوا
 شراد زنم یلو یتراجت یاهراک
 وانیحت هب ناعدو درک شومارف

 دوشکت
 یحلاص دیعس

 ملاسیامنیس كي شیادیپ
 پوخ ملیق هد هشرع اب لیسا و
 بوخاتسن میف دنچو داک ق رصیق
 لاسددامتیسنیاهب مزیت رک اشامت رومتردلچکن محو عولط دام
 ملیف لاسما و .دانفا قافتا هتشذک
 :درکم یکحت اد دوس نیا ولاه

 اسنیس نيا بلجرد ط
 تآدرومدد رگاشامت عقا

 گكنيا .دوشیم بس ارییدب هجين
 ٍ یقوط و هصاقر لیفودهدهاتمای
 «یف امنیسدیدجشبنچ نیا اب هتسیاو»
 امتیسنیادوز هچ هک ی اییمدد
 ,دنکیم طوقس

 نیاهکنیا نتقرگر ظنرد اب»
 یامت هک تاج هم
 یاربقیمع یفسات اب :«تسا اهنآ
 یقوطلیتناکدن زاسو امنیس نیا

 اهعساوخزا یاهمق یقوط ملیف
 وحرط .تسا تشون رسو اهداپچاو
 نامهتلادجودروخرب ملیق ءزوس
 هکنآیب .تسا قوف لئاماب ملیق
 .دشابدش ریوصت بوخ لئاسنیا
 طایتدا فشدد نادرگراک دارق
 یوندرب هانیربواصتویاقو یلطب
 .تسی رولکا وفیاههب امرپ

 ناتسادنایبنیحرد یمتاح یلع
 یناریایاهانیرب دداد یتاهزیرگ
 بوخ یراسمهب یگاشامت !میهفتو
 نیا هکنآلاح . هنافساتم ,یناریا
 .دناد تریاقم امتیساپ المک

 وعورشدب ژارتیت كياب ملیف
 هقآزارتدب هیماتتخا یناتس كياپ
 نادرکر اک یقرحرب .دب ایم نای
 رازیبوهتع ادرک اقامت هتقرقر
 یانشآ ی اهرتکا راکهبشاهقالع زا

 .دنکیمبلیق
 هدشکهتبخ یاه یناکس)

 .دیسآ و یفطصمدیسآ تاقالمنیل وا
 یدوخ پورشه -لیف دد یضترم
 :یولنجو قاتل رو یتترم دیسآ
 یاه ژانوسرپ ۰ ( ... و- هنیآ
 دیاشنیا .تسا دیاژ ملیق ناوارف
 یکتسویپ و موادت مدع تهج هب
 یوودح ات مهدیاشو تساهن آن
 و وداد» .دوناس تلاخد تلمپ
 نیمح - لالج » ناژاب تکه سد
 یتح -و «هتسارآ - لیگ
 زاملیف . «یبیب» هلاژ نم
 - دب كيزوم - دب ابن یدادرب
 یلانشآ یا سناکس یاتتساب )

 لفنارکیذاب یمامت یمتصت یاه
 ذا رظن فرس یقولوو دیفم زچ
 درمیناس هلمجنم - یناکس دنچ
 - داک دیقع مغریلع) ملیف لایاپ
 ًافرس سناتس نیا نوچ (شادرک
 قیسحت یتحو تداجت تهجپ
 هتفگ مغرهلع ذاب» دوب رگاامت
 هیدجزا المکنمرلیف:شتادرک راک
 .«۱!!تسا یراع یتداجت یاه

 نایقبسا یفطصم

 قشع اب میدقت
 و ءاید دروخرب مهذاب 8

 مت تسمن هات یاهژوس هک دیفس
 دهدیم لیکتت ار ملیف نیا یلسا
 ءایس ملعكي ددوخرب دوب زم ملیق
 .دنکیم یسدرب شادرگ اش اب اد

 هب دورو زا یپ لوالکز میج
 هدهدیم رییقت اد ملیف لاود هسددع
 ء دنکیم عورش اد یژاس رهاظن و
 یحطس دوطب اد ناناوج یاهراک
 یرهاطثا را هلتسمهک دنکیعریوصت
 نتخادرپمهم تسیث اهراک نیا دوخ
 هک ت ساهراک نیا تلع و هزیکنا هپ

 یاهژوسزا یگداسدلهسب نادرک اک
 تسا هتشلک عونتم و نولتم نینچ
 یاهژانوسرپرثآ یط دو هک یوحتب
 سل لباق یحطس دولج طقف ملیق
 ملیف رکا یلک رولب دیاش ؛ دنتسه
 داددوخرب یرتشیب یرگتورد ذا
 ؛اقیمب ول دو دح رد دوب
 یوبوتا فسزا هک ليفثاهدژارتیت
 هماجنایمهبرنمهپ دوروعبد عورش

 تلاح اب یزاب و بوخ
 درک اکنا اد «هیتاوپ یتدیس
 (هاشن امرک) یرایادخ هلناتبحص



 یارب و دیسز نایاب «پاقاس» ملیفیتف روما هبک 8
 نسها + دش هداتسوف شیامث روما لک هرادا
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 هدیدرک شی منا درپ تفایدب قفوم ین + هد
 درون اب كپ »آرد

 مفاد تک رب
 دن و یمساق» و یقادر
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 (یناریا نادنمرنع) _امنیس هداتس موبلآ

 اینرهپس روصنم




